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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Teori Keagenan (Agency Theory)  

Teori keagenan dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 

1976. Teori ini berkaitan dengan kontrak dua pihak yaitu agent dan 

principal, dimana agent merupakan manajemen perusahaan dan principal 

adalah pemilik perusahaan. Principal (pemilik perusahaan) akan 

mendelegasikan sebuah wewenang kepada agent (manajemen) untuk 

mengelola perusahaan dan mengambil keputusan, tetapi dengan 

kepentingan yang berbeda (Alvionita dan Taqwa, 2015).  

Dasar praktik pengungkapan pelaporan keuangan oleh manajemen 

(agent) kepada pemegang saham (principal) dijelaskan dalam teori 

keagenan (agency theory). Manajer sebagai agent diwajibkan untuk 

memberikan laporan periodic kepada principal. Principal akan menilai 

kinerja agent nya melalui laporan keuangan termasuk pengungkapan 

yang disampaikan kepadanya (Sutiyok dan Rahmawati, 2014).   

Manajer memegang kuasa dan mengetahui lebih banyak informasi 

dari principal biasanya akan cenderung melakukan perilaku yang tidak 

seharusnya dilakukan (Putri dan Widiastuti, 2015), Hal ini akan 

menyebabkan terjadinya asimetri informasi serta terjadinya konflik
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 keagenan. Pengungkapan (disclosure) merupakan mekanisme yang 

diharapkan mampu untuk mengurangi asimetri informasi sehingga akan 

mengurangi konflik keagenan (Putri dan Widiastuti, 2015).  

2. Mandatory Disclosure  

Mandatory Disclosure merupakan pengungkapan yang telah diatur 

secara ketat oleh aturan atau standar akuntansi yang berlaku yang harus 

dipatuhi oleh setiap perusahaan yang disyaratkan (Alvionita dan Taqwa, 

2015). Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi 

secara sukarela, maka pengungkapan wajib (mandatory disclosure) akan 

memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang dimilikinya 

untuk para pengguna laporan keuangan (Prasetya dan Wahyudi, 2011).  

Al Akra et al. (2010) dalam Hafiz et al. (2015) menyatakan bahwa  

Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) bertujuan untuk  memenuhi 

kebutuhan informasi bagi pengguna laporan keuangan, dengan 

memberikan suatu informasi atau gambaran yang lebih jelas mengenai 

kesehatan keuangan suatu perusahaan dan menghitung beban masa 

depan, sehingga investor dapat menentukan pertumbuhan jangka panjang 

perusahaan dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis.  

Di Indonesia, kewajiban pengungkapan informasi bagi perusahaan 

yang go public diatur oleh pemerintah atau badan pembuat standar yaitu 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam) (Prasetya dan Wahyudi, 2011). 
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3. IFRS Convergence (Konvergensi IFRS)  

Baskerville (2010) menjelaskan mengenai pengertian dari suatu 

konvergensi yaitu:  

“Konvergensi merupakan suatu harmonisasi atau standardisasi, tetapi 

harmonisasi dalam akuntansi dipandang sebagai suatu proses untuk 

meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan 

suatu batas tingkat keberagaman”.  

 

Sedangkan IFRS merupakan standar yang lebih berbasis prinsip 

(principle-based standard), Salah satu implikasi dari standar berbasis 

prinsip adalah IFRS menuntut pengungkapan yang lebih luas dan lebih 

rinci (Putri dan Widiastuti, 2015).  

Dapat disimpulkan bahwa Konvergensi IFRS dapat difenisikan 

sebagai upaya menyelaraskan suatu standar akuntansi yang dipakai di 

suatu negara dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) 

untuk memperkecil perbedaan di antara keduanya (Chen, 2009), sehingga 

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan di setiap negara sama dan 

akan memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk membaca dan 

memahaminya. 

Konvergensi IFRS di Indonesia merupakan kesepakatan dari 

pemerintah Indonesia sebagai anggota The Group of Twenty (G20 

Forum) di Washington DC,  pada tanggal 15 November 2008 (Utami et 

al., 2012). Dengan adanya Konvergensi IFRS yang menuntut 

pengungkapan yang lebih luas, maka akan menjadi dasar kepatuhan 

pengungkapan di Indonesia.  
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4.  Corporate Governance  

Forum for Corporate Governance in Indonesia dalam Arifani 

(2013) mendefinisikan corporate governance sebagai: 

  “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 

saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal 

dan eskternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang 

mengendalikan perusahaan.” 

 

Tujuan corporate governance pada intinya adalah untuk 

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan (Suhardjanto et al., 2012). Dengan adanya 

corporate governance pengungkapan akan semakin ideal dan lebih rinci 

karena tujuan tersebut.  

 Terdapat empat prinsip dasar dalam penerapan corporate 

governance Organization for Economic Corporation and Development 

(OECD) (Suhardjanto et al., 2012) yaitu:  

a. Kewajaran (fairness)  

Penegakan prinsip fairness menyaratkan adanya peraturan 

perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan 

atau dapat berkekuatan hukum.  

b. Tranparansi (transparency) 

Mewajibkan adanya penyampaian informasi yang terbuka, tepat 

waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang berkaitan dengan 

keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan 
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perusahaan. Sehingga diharapkan dapat membantu stakeholders dalam 

penilaian laporan keuangan perusahaan.  

c. Akuntabilitas (accountability)  

Prinsip ini menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta 

mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan 

manajemen dan pemegang saham sehingga tidak terjadi asimetri 

informasi, yang diawasi oleh dewan komisaris.  

d. Pertanggungjawaban (responsibility) 

Prinsip ini digunakan untuk memastikan dipatuhinya suatu 

peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya 

nilai-nilai sosial.  

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam 

Hafiz et al. (2015) menyebutkan bahwa inti dari corporate governance di 

Indonesia ada pada dewan komisaris.  

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisma yang digunakan 

untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola 

perusahaan (Suhardjanto et al., 2012).  

PBI Nomor: 8/4/PBI/2006 dalam Suhardjanto et al. (2012) 

menyatakan bahwa:   

“dewan komisaris wajib  membentuk sekurang-kurangnya komite 

audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan 

nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya”  
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Struktur corporate governance dalam penelitian ini mencakup 

keterlibatan dewan komisaris, komite audit, dan komite manajemen 

risiko.  

a. Dewan Komisaris  

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), 

dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa 

perusahaan telah melaksanakan good corporate governance.  

Komisaris akan memberikan nasihat kepada manajemen untuk 

menyampaikan informasi keuangan yang berkualitas dan 

pengungkapan yang lebih rinci, sehingga akan dapat membantu 

meningkatkan kepatuhan terhadap pengungkapan khususnya 

mandatory disclosure. 

b. Komite Audit  

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), 

komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan 

bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum (PABU), struktur pengendalian internal 

perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal 

maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang 

berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh 

manajemen. 



18 

 

 

 

Komite audit akan membantu dewan komisaris untuk 

memastikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi 

keuangan termasuk mandatory disclosure  secara rinci dan lebih luas.   

c. Komite Manajemen Risiko 

Komite manajemen risiko merupakan salah satu bagian dari 

komite yang penting bagi perseroan, keberadaan komite manajemen 

risiko diharapkan akan dapat membantu dewan komisaris dalam 

menjalankan fungsi pengawasannya sebagai upaya melindungi para 

pemangku kepentingan dan mencapai tujuan perseroan (Wahyuni dan 

Harto, 2012).  

Sehingga komite manajemen risiko diharapkan dapat membantu 

dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure.  

 

5. Ownership Structure (Struktur Kepemilikan)  

Menurut Yulianti (2012) dalam Alivionita dan Taqwa (2015) 

kepemilikan saham merupakan bentuk partisipasi dari stakeholder untuk 

memengaruhi jalannya perusahaan. Struktur kepemilikan pada penelitian 

ini mencakup kepemilikan institusional dan kepemilikan asing.  

a. Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan  institusional  merupakan  besarnya  kepemilikan  

saham  perusahaan yang dimiliki  oleh  lembaga,  seperti  asuransi,  
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bank  atau  institusi  lain (Beiner et al, 2003 dalam Alvionita dan 

Taqwa, 2015).  

Jensen dan Meckling (1976) dalam Murwaningsari (2010) 

menyatakan bahwa:  

“kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting 

dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara 

manajer dan pemegang saham”. 

 

Pihak institusional dapat melakukan pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap kebijakan manajemen secara lebih efektif  

dibandingkan dengan pemegang saham lainnya terutama terhadap 

kebijakan kepatuhan mandatory disclosure karena pihak tersebut 

menguasai saham mayoritas (Alvionita dan Taqwa, 2015).  

b. Kepemilikan Asing  

Kepemilikan asing merupakan besarnya proporsi saham biasa 

perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah 

serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Alvionita dan 

Taqwa, 2015). Kepemilikan asing dalam perusahaan dianggap lebih 

concern terhadap peningkatan good corporate governance (Utami, 

2010).  

Perusahaan dengan kepemilikan saham asing lebih sering 

menghadapi masalah asimetri informasi yang disebabkan karena 

hambatan geografis dan bahasa (Rustiarini, 2011).  

Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan saham asing 

yang besar terdorong untuk mengungkapkan informasinya secara 
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sukarela dan lebih luas (Huafang dan Jianguo, 2007 dalam Rustiarini, 

2011) sehingga diharapkan juga terdorong untuk mengungkapkan 

informasi wajib yang lebih luas.  

Dengan adanya investor asing maka manajemen akan berusaha 

untuk mempertahankannya dengan cara, salah satunya meningkatkan 

kepatuhan pada mandatory disclosure.  

 

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Konvergensi IFRS dan Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure  

IFRS dikenal sebagai standar yang lebih berbasis prinsip 

(principle-based standard), Salah satu implikasi dari principle based 

standard adalah IFRS menuntut pengungkapan yang lebih luas dan lebih 

rinci atau full disclosure (Putri dan Widiastuti, 2015).  

Tingkat pengungkapan penuh (full disclosure) akan mengurangi 

tingkat asimetri informasi antara manajer dengan pihak pengguna laporan 

keuangan (Cahyati, 2011).  

Mandatory disclosure  memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

suatu informasi bagi pengguna laporan keuangan, dan memastikan 

pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum serta 

standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008). Artinya jika 

perusahaan melakukan Konvergensi IFRS maka akan semakin tinggi 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure.  
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Sejalan dengan penelitian Putri dan Widiastuti (2015) yang 

menghasilkan Konvergensi IFRS berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan risiko, sehingga diharapkan juga Konvergensi IFRS 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure.  

Penelitian Barth et al. (2008) menemukan bukti bahwa setelah 

diperkenalkannya IFRS, tingkat manajemen laba menjadi lebih rendah, 

relevansi nilai menjadi lebih tinggi, dan pengakuan kerugian menjadi 

semakin tepat waktu, dibandingkan dengan masa sebelum transisi. 

Penelitian Rohaeni dan Aryati (2012) menghasilkan Konvergensi 

IFRS berpengaruh negatif terhadap income smoothing, Hubungan negatif 

ini diduga terjadi karena penerapan IFRS akan berdampak pada semakin 

sedikitnya pilihan-pilihan metode akuntansi yang dapat diterapkan 

sehingga akan meminimalisir praktik kecurangan akuntansi.  

Hal ini disebabkan oleh IFRS yang menyaratkan tingkat 

pengungkapan yang lebih luas dan rinci, sehingga laba sebagai salah satu 

item mandatory disclosure tidak lagi menyesatkan.  

Dengan demikian peneliti menduga bahwa konvergensi IFRS akan 

berdampak pada pengungkapan yang lebih luas termasuk mandatory 

disclosure. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut:  

H1: IFRS Convergence berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 

mandatory disclosure  
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2. Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure  

Inti dari corporate governance di Indonesia terletak pada dewan 

komisaris, karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan 

mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut 

oleh dewan direksi serta memberikan nasehat kepada dewan direksi 

(Muntoro, 2005 dalam Prawinandi et al., 2012). Menurut Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimal 

dari anggota dewan komisaris di suatu perusahaan adalah 1 orang.  

Teori agensi juga menjelaskan mengenai jumlah dewan komisaris. 

Dewan komisaris berperan penting dalam mengawasi kinerja perusahaan. 

Dewan komisaris yang besar akan membantu dalam melakukan 

pemantauan lebih, dan mengurangi dominasi dari CEO (Sutiyok dan 

Rahmawati, 2014).  

Sejalan dengan penelitian Supriyono et al. (2014), Hafiz et al. 

(2015), serta Gunawan dan Hendrawati (2016) yang menemukan bahwa 

jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure, karena dewan komisaris dianggap 

sebagai mekanisme pengendalian internal yang bertanggungjawab untuk 

memonitor tindakan manajemen puncak dalam memperluas 

pengungkapan.  

Tetapi berbeda dari penelitian Prawinandi et al. (2012) serta 

Pitasari dan Septiani (2014) yang menemukan bahwa jumlah anggota 
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dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

mandatory disclosure.   

Berdasarkan alasan dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar 

akan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mandatory disclosure¸ 

karena dewan komisaris akan dapat mengevaluasi kebijakan dewan 

direksi secara efisien. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah:  

H2: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

tingkat kepatuhan Mandatory Disclosure 

3. Jumlah Anggota Komite Audit dan Tingkat Kepatuhan Mandatory 

Disclosure  

Perusahaan go public di Indonesia diwajibkan memiliki komite 

audit yang tugasnya adalah untuk memberikan pendapatnya kepada 

dewan komisaris mengenai laporan keuangan atau hal-hal yang perlu 

disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris (Pitasari dan 

Septiani 2014).  

FCGI (2001) dalam Prawinandi et al. (2012) menjelaskan bahwa:  

 

“untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik di tengah 

lingkungan bisnis yang kompleks, dewan komisaris perlu 

membentuk komite-komite yang membantunya menjalankan 

tugas, salah satunya adalah komite audit.” 

 

Komite audit bertugas untuk mendampingi dewan komisaris dalam 

melakukan fungsi pengawasan kinerja perusahaan dan pelaksanaan 

tanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan, fungsi 
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pengendalian internal, sistem manajemen resiko, serta fungsi audit 

internal dan eksternal, sehingga diharapkan dapat memberikan 

perlindungan kepada shareholders karena telah menjamin adanya 

mekanisme pengawasan dan pengelolaan (Ikatan Komite Audit 

Indonesia, 2004 dalam Suaryana, 2007) 

Gunawan dan Hendrawati (2016) menjelaskan bahwa komite audit 

memiliki peran untuk menghindari kecurangan pelaporan keuangan yang 

dilakukan pihak manajemen (agent) dan memonitor kinerja manajemen, 

sehingga tidak merugikan pemilik perusahaan (principal).  

Sejalan dengan penelitian yang Pitasari dan Septiani (2014) serta 

Supriyono et al. (2014) yang menemukan bahwa jumlah anggota komite 

audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure. Artinya,  dengan jumlah anggota komite audit yang besar 

pengawasan yang dilakukan komite audit akan semakin ketat yang akan 

dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan.  

Tetapi berbeda dari penelitian Prawinandi et al. (2012) 

menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure.  

Berdasarkan alasan dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya jumlah anggota komite audit yang lebih besar akan 

dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mandatory disclosure karena akan 

semakin besar monitoring yang dilakukan terhadap pihak manajemen 
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dalam pelaporan keuangan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H3: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan Mandatory Disclosure  

4. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kepatuhan Mandatory 

Disclosure 

Menurut Corporate Governance Guidelines (2007) dalam Utami et 

al. (2012) dewan komisaris harus memiliki jadwal pertemuan yang tetap 

dan dapat dilakukan pertemuan tambahan sesuai dengan kebutuhan. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dalam 

Suhardjanto (2012) dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat 

secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. 

 Kinerja dan tugas Dewan Komisaris dalam rangka mengawasi 

jalannya perusahaan akan menjadi efektif bila setiap anggota dewan 

komisaris secara aktif hadir dan memberikan nasihat yang baik dalam 

rapat Dewan Komisaris,  Rapat Dewan Komisaris akan menghasilkan 

nasihat dan kebijakan bagi direksi dalam pengambilan keputusan 

(Supriyono et al., 2014). Keputusan dewan direksi salah satunya adalah 

mengenai pengungkapan termasuk mandatory disclosure.  

Sejalan dengan penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012), dan 

Barros et al.  (2013) yang menemukan bahwa Jumlah Rapat Dewan 

Komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 

pengungkapan. Artinya bahwa semakin sering dilakukan rapat, dewan 
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komisaris akan memberikan nasihat kepada manajer dalam masalah 

pengungkapan.  

Tetapi berbeda dari penelitian Utami et al. (2012), Supriyono  et al. 

(2014) dan Hafiz et al. (2015) menunjukkan bahwa Jumlah Rapat Dewan 

Komisari tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure.  

Berdasarkan alasan dan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya jumlah rapat dewan komisaris yang lebih banyak 

akan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mandatory disclosure. 

Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H4: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan Mandatory Disclosure 

5. Kompetensi Komite Audit dan Tingkat Kepatuhan Mandatory 

Disclosure 

Menurut McDaniel et al. (2007) dalam Supriyono et al. (2014) 

keahlian keuangan diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan 

memahami laporan keuangan. Huang dan Trivuardi (2010) dalam 

Supriyono et al. (2014) menyebutkan bahwa keahlian akuntansi dan 

keuangan komite audit dapat mendukung transparansi dan kewajaran 

laporan keuangan sehingga akan dapat meningkatkan pengungkapan.  

Supriyono et al. (2014) menjelaskan bahwa Anggota Komite Audit 

selain harus orang yang independen juga harus mempunyai pengetahuan 

dan keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi, yang diharapkan 
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dapat membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan 

terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan.  

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dari komite 

audit diharapkan akan dapat mengawasi bahwa perusahaan melakukan 

pengungkapan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Felo et al.  (2003) menemukan bahwa keahlian 

akuntansi dan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan 

keuangan, serta mendukung pengungkapan.  

Tetapi berbeda dari penelitian Supriyono et al. (2014) yang 

menemukan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap mandatory disclosure, hal ini mungkin disebabkan 

karena kompetensi komite audit tidak hanya sekedar latar belakang 

pendidikan para anggota komite audit saja, melainkan harus juga 

ditunjang dengan pengalamannya di bidang akuntansi.  

Berdasarkan alasan dan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan 

bahwa dengan banyaknya anggota komite audit yang memilki keahlian 

dalam akuntansi dan keuangan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan 

mandatory disclosure. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah: 

H5: Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat  

kepatuhan Mandatory Disclosure 
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6. Jumlah Komite Manajemen Risiko dan Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure 

Komite manajemen risiko (KMR) merupakan bagian dari komite 

yang memiliki fungsi sangat penting dalam perseroan, Keberadaan 

Komite Manajemen Risiko (KMR) diharapkan akan dapat membantu 

dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya sebagai 

upaya melindungi para pemangku kepentingan dan mencapai tujuan 

perseroan (Wahyuni dan Harto, 2012), Termasuk dalam pengawasan 

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.  

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 31 tentang 

perbankan revisi tahun 2000, PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, dan Surat 

Edaran Ketua Bapepam (P3LKEPPBANK 2008) dalam Suhardjanto 

(2012) menyatakan bahwa bank wajib untuk mengungkapkan informasi 

mengenai risiko umum yang dihadapi. Oleh karena itu, pengungkapan 

risiko di perbankan Indonesia merupakan pengungkapan yang bersifat 

wajib (mandatory disclosure).  

Tugas dan wewenang komite manajemen risiko adalah 

mempertimbangkan strategi, mengevaluasi manajemen risiko, dan 

memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi hukum dan peraturan 

yang berlaku (Subramaniam et al., 2009), jadi semakin banyak komite 

manajemen risiko maka fungsi pengawasan akan  semakin optimal. Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian Meizaroh dan Lucyanda (2011) yang 
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menunjukkan bahwa keberadaan Komite Manajemen Risiko berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan Enterprise Risk Management.  

Berdasarkan alasan dan hasil penelitian tersebut peneliti menduga 

bahwa Jumlah Komite Manajemen Risiko berdampak pada 

pengungkapan yang lebih rinci dan luas termasuk mandatory disclosure. 

Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut:  

H6: Jumlah Komite Manajemen Risiko berpengaruh positif terhadap 

tingkat kepatuhan Mandatory Disclosure 

7. Kepemilikan Institusional dan Tingkat Kepatuhan Mandatory 

Disclosure  

Tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi akan 

menimbulkan pengawasan yang lebih besar sehingga akan menghalangi 

perilaku opportunistic dari seorang manajer (Rustiarini, 2011). 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring yang efektif, sehingga akan 

memengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (Boediono, 2005 

dalam Utami et al., 2012).  

Kebutuhan sebuah intitusi mengenai informasi yang bermanfaat 

akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan 

(Alvionita dan Taqwa 2015).  

Kehadiran investor institusi sangat relevan dalam struktur 

kepemilikan pada umumnya, hal ini memungkinkan mereka untuk 
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mengontrol langsung manajer perusahaan dalam hal pelaporan dan 

pengungkapan informasi keuangan (Hidalgo et al., 2011) sehingga dapat 

memberikan kontribusi kepada perusahaan untuk meningkatkan 

kepatuhan mandatory disclosure.  

Penelitian Utami et al. (2012), serta Alvionita dan Taqwa (2015) 

menemukan pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan 

pengungkapan sukarela, sehingga diharapkan juga kepemilikan 

institusional yang besar akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

pengungkapan wajib (mandatory disclosure).  

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

menduga bahwa kepemilikan institusional akan berdampak pada tingkat 

kepatuhan mandatory diclosure. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah:  

H7: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat   

kepatuhan Mandatory Disclosure 

8. Kepemilikan Asing dan Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure  

Kepemilikan asing akan memerhatikan kualitas informasi yang 

diberikan perusahaan terhadap para pihak yang berkepentingan, sehingga 

para manajer akan berusaha untuk mempertahankan investor asing 

dengan mematuhi peraturan berlaku mengenai penyajian dan 

pengungkapan laporan keuangan. Kepemilikan asing didalam perusahaan 

merupakan pihak yang dianggap lebih concern terhadap peningkatan 
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pengelolaan perusahaan yang baik sehingga meningkatkan tingkat 

pengungkapan (Alvionita dan Taqwa 2015).  

Investor asing cenderung memiliki nilai-nilai dan pengetahuan 

yang berbeda, dengan demikian, perusahaan dengan kepemilikan asing 

diperkirakan akan mengungkapkan lebih informasi untuk membantu 

mereka dalam pengambilan keputusan (Khan et al., 2013).   

Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan 

terdorong untuk mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih 

luas (Huafang dan Jianguo, 2007 dalam Rustiarini, 2011), hal ini 

dikarenakan seringnya terjadi asimetri informasi yang disebabkan oleh 

hambatan geografis dan bahasa.  

Hasil penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) menemukan 

kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib. 

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

menduga bahwa kepemilikan asing akan berdampak pada tingkat 

kepatuhan mandatory diclosure. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah:  

H8: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 

Mandatory Disclosure 

 

C. Model Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi konvergensi 



32 

 

 

 

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

jumlah rapat dewan komisaris, kompetensi komite audit,  jumlah komite 

manajemen risiko kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing.  

Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan Mandatory 

Disclosure. Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

  (+) 

 (+) (+) 

 (+) 

 (+) 

 (+) 

 

 (+) 

 (+) 
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