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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian  

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar di BEI berturut-turut tahun 2010, 2011 dan 2013, 2014. 

Berdasarkan metode purposive sampling pada BAB III, maka diperoleh 

jumlah sampel sebanyak 60 yang memenuhi kriteria. Adapun prosedur 

pemilihan sampel disajikan dalam tabel 4.1.  

            Tabel 4.1  

     Prosedur Pemilihan Sampel 

       

     Sumber: Hasil Analisis Data

No Uraian 2010 2011 2013 2014 Total  

1 Perusahaan yang listing di 
BEI 

420 444 487 510 1861 

2 Perusahaan yang 

menyajikan data laporan 
tahunan yang tidak lengkap 

(100) (115) (65) (60) (340) 

3 Perusahaan yang tidak 

memiliki kepemilikan 

institusional dan 

kepemilikan asing selama 
periode penelitian  

(125) (156) (276) (352) (909) 

4 Perusahaan yang tidak 

melaporkan laporan 

keuangan secara berturut-
turut 

(114) (92) (65) (17) (288) 

 Total sampel  81 81 81 81 324 

 

 

5 Data outlier (21) (21) (21) (21) (84) 

 Total sampel yang diteliti  60 60 60 60 240 
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Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh total sampel penelitian sebanyak 

60 perusahaan dengan menggunakan periode pengamatan selama 4 tahun 

sehingga diperoleh total sampel sebanyak 240 sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini.  

 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data  

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Hasil pengujian statistik deskriptif dijelaskan dalam tabel 4.2.  

   Tabel 4.2 

                          Statistik Deskriptif 

  Sumber: Output SPSS 23.0 

 

 

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa jumlah pengamatan dalam 

penelitian ini sebanyak 240 sampel. Variabel IFRS Convergence 

memiliki nilai minimum sebesar 0,000000, nilai maksimum sebesar 

1,000000, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,5000000, dan nilai simpangan 

baku (standar deviation) sebesar 0,501044933,  hasil ini menunjukkan 

 
                                                           Descriptive Statistics 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KOIF 240 ,000000 1,000000 ,50000000 ,501044933 

JADK 240 2,000000 11,000000 4,42083333 1,793171419 

JAKA 240 1,000000 6,000000 3,22500000 ,659180422 
JRDK 240 ,000000 51,000000 6,23750000 5,997720104 

KOKA 240 ,000000 1,000000 ,57766667 ,247375287 

JKMR 240 ,000000 22,000000 1,52916667 3,967333049 

KEIN 240 ,010000 ,990000 ,37945833 ,243808945 

KEAS 240 ,020000 ,960000 ,38670833 ,258923581 

MANDSCORE 240 ,320000 ,680000 ,51958333 ,081686162 

Valid N (listwise) 240     
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bahwa 50% perusahaan yang ada di Indonesia telah menerapkan 

konvergensi IFRS. Variabel Jumlah Anggota Dewan Komisaris 

memiliki nilai minimum sebesar 2,000000, nilai maksimum sebesar 

11,000000, nilai rata-rata (mean) sebesar 4,42083333, dan nilai 

simpangan baku (standar deviation) sebesar 1,793171419, hasil ini 

menunjukkan perusahaan di Indonesia telah memenuhi aturan yang 

berlaku bahwa suatu perusahaan harus memiliki jumlah minimal dari 

anggota dewan komisaris adalah 1 orang, sesuai dengan Undang-

Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  

Variabel Jumlah Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 

1,000000, nilai maksimum sebesar 6,000000, nilai rata-rata (mean) 

sebesar 3,22500000, dan nilai simpangan baku (standar deviation) 

sebesar 0,659180422, hasil ini menunjukkan bahwa sekitar 65% 

perusahaan di Indonesia telah memiliki komite audit di dalam 

perusahaan. Variabel Jumlah Rapat Dewan Komisaris memiliki nilai 

minimum sebesar 0,000000, nilai maksimum sebesar 51,000000, nilai 

rata-rata (mean) sebesar 6,23750000, dan nilai simpangan baku 

(standar deviation) sebesar 5,997720104, artinya bahwa rapat dewan 

komisaris paling banyak dilakukan sebanyak 51 kali.  

Variabel Kompetensi Komite Audit memiliki nilai minimum 

sebesar 0,000000, nilai maksimum sebesar 1,000000, nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0,57766667, dan nilai simpangan baku (standar 

deviation) sebesar 0,247375287, hasil ini menunjukan bahwa 
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perusahaan belum memenuhi peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/4/PBI/2006 bahwa perusahaan harus memiliki minimal 1 orang yang 

memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Variabel Jumlah 

Komite Manajemen Risiko memiliki nilai minimum sebesar 0,000000, 

nilai maksimum sebesar 22,000000, nilai rata-rata (mean) sebesar 

1,52916667, dan nilai simpangan baku (standar deviation) sebesar 

3,967333049.  

Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai minimum 

sebesar 0,10000, nilai maksimum sebesar 0,990000, nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0,37945833, dan nilai simpangan baku (standar 

deviation) sebesar 0,243808945, hasil ini menunjukkan bahwa sekitar 

37% perusahaan di Indonesia di miiki oleh institusi lokal. 

 Variabel Kepemilikan Asing memiliki nilai minimum sebesar 

0,20000, nilai maksimum sebesar 0,960000, nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0,38670833, dan nilai simpangan baku (standar deviation) 

sebesar 0,258923581, hasil ini menunjukkan bahwa sekitar 38% 

perusahaan di Indonesia dimiliki oleh investor asing.  

Variabel mandatory disclosure memiliki nilai minimum sebesar 

0,320000, nilai maksimum sebesar 0,680000, nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0,51958333, dan nilai simpangan baku (standar deviation) 

sebesar 0,81686162, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan 

mandatory disclosure di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia 

dinilai masih rendah hanya sebesar 51,95%. 
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2. Uji Multikolinearitas  

Hasil pengujian multikolinearitas dijelaskan dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber: Output SPSS 23.0 

 

Tabel 4.3 memperlihatkan nilai Variance Inflation Factors 

(VIF) variabel independen lebih kecil dari 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel 

independen dalam model regresi.  

3. Uji Autokorelasi 

Hasil pengujian autokorelasi dijelaskan dalam tabel 4.4.  

Tabel 4.4  

Hasil Uji Autokorelasi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Tolera
nce VIF 

1 (Cons
tant) 

,556 ,029  19,511 ,000   

KOIF ,057 ,008 ,348 6,734 ,000 ,956 1,046 

JADK ,010 ,002 ,215 4,042 ,000 ,902 1,109 

JAKA -,006 ,007 -,049 -,857 ,393 ,767 1,304 

JRDK ,004 ,001 ,296 5,386 ,000 ,846 1,182 

KOKA -,017 ,017 -,050 -,950 ,343 ,915 1,093 

JKMR -,007 ,001 -,344 -6,273 ,000 ,852 1,174 

KEIN -,140 ,023 -,418 -6,036 ,000 ,535 1,869 

KEAS -,105 ,022 -,332 -4,853 ,000 ,549 1,823 

 

                                                   Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,639a ,408 ,388 ,063906425 1,381 

Sumber: Output SPSS 23.0  
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Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa nilai dw sebesar 1,381 lebih 

besar dari nilai -2 dan lebih kecil dari nilai 2, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.  

4. Uji Heteroskedastisitas  

 Hasil pengujian heteroskedastisitas dijelaskan dalam tabel 4.5 

TABEL 4.5 

 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Sumber: Output SPSS 23.0  

Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa nilai sig dari seluruh variabel 

lebih besar dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. 

5. Uji Normalitas 

Hasil pengujian normalitas dijelaskan dalam tabel 4.6. 

 

 

 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

,063 ,015  4,055 ,000 

KOIF -,008 ,005 -,115 -1,761 ,080 

JADK ,002 ,001 ,121 1,795 ,074 

JAKA -,002 ,004 -,043 -,592 ,554 

JRDK ,000 ,000 -,031 -,451 ,652 

KOKA -,013 ,009 -,090 -1,351 ,178 

JKMR 4,249E-5 ,001 ,005 ,070 ,945 

KEIN ,007 ,013 ,049 ,561 ,575 

KEAS -,010 ,012 -,071 -,825 ,410 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas  

 

 

 Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari α (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)  

1. Koefiesien Determinasi (Adjusted R2)  

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi dijelaskan dalam tabel 4.7. 

 

 

 Tabel 4.7   

Hasil Uji Koefisien Determinasi  

 

Berdasarkan tabel 4.7 nilai adjusted R square adalah sebesar 

0,388 atau 38,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 240 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,06282776 
Most Extreme Differences Absolute ,051 

Positive ,050 
Negative -,051 

Test Statistic ,051 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

Sumber: Output SPSS 23.0  

 

                                                               Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 ,639a ,408 ,388 ,063906425 

Sumber: Output SPSS 23.0 
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independen yaitu IFRS convergence, jumlah anggota dewan komisaris, 

jumlah anggota komite audit, jumlah rapat rapat dewan komisaris, 

kompetensi komite audit, jumlah komite manajemen risiko, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing dapat menjelaskan 

variabel dependen yaitu mandatory disclosure sebesar 38,8% 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam 

model.  

2. Uji Pengaruh Simultan (Uji Nilai F)  

Tabel 4.8  

Hasil Uji Nilai F 

Berdasarkan tabel 4.8 memperlihatkan nilai sig sebesar 0,000 

lebih kecil dari α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, 

yaitu IFRS convergence, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah 

komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, kompetensi komite audit, 

jumlah komite manajemen risiko, kepemilikan institusional dan 

kepemilikan asing terhadap mandatory disclosure. 

 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression ,651 8 ,081 19,936 ,000b 

Residual ,943 231 ,004   

Total 1,595 239    

Sumber: Output SPSS 23.0  
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3. Uji Parsial (Uji Nilai t)  

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan alat analisis linear 

berganda, diperoleh hasil yang dijelaskan dalam tabel 4.9.  

Tabel 4.9  

Hasil Uji Niai t 
 

 

 Sumber: Output SPSS 23.0  

 
 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dirumuskan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

MANDSCORE = 0,556 + 0,057 KOIF + 0,10 JADK + 0,04 JRDK– 0,07 JKMR 

– 0,140 KEIN – 0,105 KEAS + e 

 

           

a. Hasil Pengujian Terhadap Hipotesis – Hipotesis Penelitian  

1) IFRS Convergence terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory 

Disclosure  

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa variabel independen IFRS 

convergence memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,057 dan 

nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari  (0,05), sehingga variabel 

                                                                                 Coefficientsa 
      
 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,556 ,029  19,511 ,000 

KOIF ,057 ,008 ,348 6,734 ,000 

JADK ,010 ,002 ,215 4,042 ,000 

JAKA -,006 ,007 -,049 -,857 ,393 

JRDK ,004 ,001 ,296 5,386 ,000 

KOKA -,017 ,017 -,050 -,950 ,343 

JKMR -,007 ,001 -,344 -6,273 ,000 

KEIN -,140 ,023 -,418 -6,036 ,000 

KEAS -,105 ,022 -,332 -4,853 ,000 
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IFRS convergence terbukti berpengaruh terhadap variabel 

dependen mandatory disclosure, dengan demikian H1 diterima.  

2) Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat 

Kepatuhan Mandatory Disclosure 

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa variabel jumlah anggota 

dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,10 dan 

nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari  (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel jumlah anggota dewan komisaris 

terbukti berpengaruh terhadap variabel dependen mandatory 

disclosure, dengan demikian H2 diterima.  

3) Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure  

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa variabel jumlah anggota 

komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar – 0,006 dan 

nilai sig sebesar 0,393 lebih besar dari  (0,05), sehingga variabel 

jumlah komite audit terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen mandatory dislosure, dengan demikian H3 ditolak.  

4) Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure   

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa variabel jumlah rapat 

dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,004 

dan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari  (0,05), sehingga 

variabel jumlah rapat dewan komisaris terbukti berpengaruh 
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terhadap variabel dependen mandatory dislosure, dengan 

demikian H4 diterima.  

5) Kompetensi Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Dislosure  

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa variabel kompetensi 

komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar – 0,017 dan 

nilai sig sebesar 0,343 lebih besar dari  (0,05), sehingga variabel 

kompetensi komite audit terbukti tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen mandatory disclosure, sehingga H5 ditolak.  

6) Jumlah Komite Manajemen Risiko terhadap Tingkat 

Kepatuhan Mandatory Disclosure  

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa variabel jumlah komite 

manajemen risiko memiliki nilai koefisien regresi sebesar – 0,007 

dan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari  (0,05), sehingga 

variabel jumlah komite manajemen risiko terbukti berpengaruh 

negatif terhadap variabel dependen mandatory disclosure, 

sehingga H6 ditolak.  

7) Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure  

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa variabel kepemilikan 

institusional memiliki nilai koefesien regresi sebesar – 0, 140 dan 

nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari  (0,05), sehingga variabel 
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kepemilikan institusional terbukti berpengaruh negatif terhadap 

variabel dependen mandatory disclosure, sehingga H7 ditolak.  

8) Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory 

Disclosure  

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa variabel kepemilikan asing 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar – 0,105 dan nilai sig 

sebesar 0,000 lebih kecil dari  (0,05), sehingga variabel 

kepemilikan asing terbukti berpengaruh negatif terhadap variabel 

dependen mandatory disclosure, sehingga H8 ditolak.  

 

b. Hasil pengujian Tambahan  

1) Hasil Uji Beda (Paired Sample t Test)  

Hasil uji beda mandatory disclosure sebelum dan sesudah 

IFRS disajikan dalam tabel 4.10 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Paired Sample t Test Statistics 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 SEBELUM_IFRS ,4912 120 ,07952 ,00726 

SESUDAH_IFRS ,5480 120 ,07382 ,00674 

Sumber: Otput SPSS 23.0  

 

 

 



57 

 

 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Paired Sample t Test  

 Sumber: Output SPSS 23.0  

Tabel 4.10 dan 4.11 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata 

dari tingkat kepatuhan mandatory disclosure sesudah dan sebelum 

konvergensi IFRS mengalami kenaikan, yaitu 49,12% sebelum 

konfergensi IFRS dan sesudah konvergensi IFRS sebesar 54,80%. 

Nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari  (0,05), hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pengungkapan 

mandatory disclosure sebelum dan sesudah diterapkannya konfergensi 

IFRS secara penuh di Indonesia yaitu tahun 2010-2011 dan sesudah 

diterapkannya konfergensi IFRS secara penuh di Indonesia yaitu tahun 

2013-2014.  

Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis disajikan dalam 

tabel 4.12.  

Tabel 4.12 

                   Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis  

 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 Konfergensi ifrs berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure  

Diterima  

                                                            Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

taile
d) Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Low
er Upper 

Pair 1 SEBELUM_IF
RS - 
SESUDAH_IF
RS 

-,05683 ,06171 ,00563 
-

,06
799 

-
,0456

8 

-
10,08

8 

11
9 

,000 
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H2 Jumlah anggota dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure  

Diterima  

H3 Jumlah anggota komite audit 

berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure 

Ditolak  

H4 Jumlah rapat dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure 

Diterima  

H5 Kompetensi komite audit berpengaruh 

positif terhadap tingkat kepatuhan 

mandatory disclosure  

Ditolak  

H6 Jumlah komite manajemen risiko 

berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure 

Ditolak 

H7 Kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap tingkat kepatuhan 

mandatory disclosure 

Ditolak  

H8  Kepemilikan asing berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure 

Ditolak  

 

B. Pembahasan (Interpretasi)  

1. IFRS Convergence terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory 

Disclosure  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa IFRS convergence 

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang telah 

menerapkan IFRS dituntut untuk melakukan pengungkapan secara 

penuh (full disclosure). Sehingga pengungkapan menjadi lebih 

berkualitas dan transparan yang dapat digunakan oleh para 

pengguna laporan keuangan.   

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Supriyono et 

al. (2014) tujuan pengungkapan adalah untuk meningkatkan 
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transparansi, kualitas dan akuntabilitas informasi keuangan bagi 

para stakeholder. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Daske 

dan Gebhardt (2006) yang menemukan bahwa IFRS dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan informasi 

keuangan di berbagai negara, hasil penelitian Barth et al. (2008) 

juga menemukan bukti bahwa setelah diperkenalkannya IFRS, 

tingkat manajemen laba menjadi lebih rendah dimana laba 

merupakan salah satu item dari mandatory disclosure.  

2. Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah 

anggota dewan komisaris maka semakin besar evaluasi yang 

dilakukan dewan komisaris terhadap manajemen dalam rangka 

memperluas pengungkapan, karena dewan komisaris memiliki tugas 

utama untuk mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di 

suatu perusahaan (Pitasari, 2014).  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Supriyono et al. 

(2014), Sutiyok dan Rahmawati (2014), Hafiz et al. (2015)  dan 

Gunawan dan Hendrawati (2016) yang menunjukkan bahwa jumlah 

anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure.  
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3. Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah komite audit 

tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. 

Hal ini mengindikasikan bahwa komite audit tidak dapat 

menjalankan fungsinya dalam rangka membantu dewan komisaris 

melakukan pengawasan kinerja perusahaan dan pembuatan laporan 

keuangan.  

 Komite audit bertugas untuk mendampingi dewan komisaris 

dalam melakukan fungsi pengawasan kinerja perusahaan dan 

pelaksanaan tanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan, 

fungsi 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). 

Sutiyok dan Rahmawati (2014) menjelaskan bahwa semakin 

besar jumlah anggota komite audit akan menyebabkan komunikasi 

dan koordinasi menjadi sulit sehingga tugas komite audit dalam 

rangka membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan 

terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure menjadi tidak 

efektif, tetapi jika jumlah anggota komite audit yang kecil dianggap 

kurang efektif dan dinamis, oleh sebab itu komite audit yang dipilih 
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harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan 

tugasnya.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Utami et al. (2012), 

Sutiyok dan Rahmawati (2014), dan Hafiz et al. (2015) yang 

menemukan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure.  

4. Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin sering 

dilakukan rapat maka semakin banyak nasihat dan kebijakan yang 

dihasilkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan mandatory 

disclosure.  

Menurut Supriyono et al. (2014) Kinerja dan tugas Dewan 

Komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan akan efektif bila 

masing-masing anggota dewan 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.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kharis dan 

Suhardjanto (2012), Barros et al.  (2013), serta Sutiyok dan 

Rahmawati (2014) yang menemukan bahwa jumlah rapat dewan 
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komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure.  

5. Kompetensi Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi komite 

audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk dapat 

melaksanakan tugas komite audit dalam rangka membantu tugas 

dewan komisaris melakukan pengawasan pembuatan laporan 

keuangan, keahlian komite audit dibidang akuntansi saja belum 

efektif, diperlukan juga pengalaman komite audit di bidang 

akuntansi dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap suatu 

pekerjaannya.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Supriyono et al. 

(2014) yang menemukan bahwa kompetensi komite audit tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan wajib. 

6. Jumlah Komite Manajemen Risiko terhadap Tingkat 

Kepatuhan  Mandatory Disclosure  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah komite 

manajemen risiko berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan 

mandatory disclosure. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 

besar jumlah komite manajemen risiko maka semakin rendah 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure. Hal ini mungkin 
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disebabkan masih banyaknya perusahaan di Indonesia yang belum 

memiliki komite manajemen risiko, karena perusahaan di 

Indonesia masih banyak yang mengintegrasikan tugas komite 

manajemen risiko dengan komite audit hal ini sesuai dengan 

penelitian Subramaniam et al. (2009) yang menemukan bahwa 

ditemukan komite manajemen risiko masih ada yang diintegrasikan 

dengan komite audit.  

Hal ini juga sesuai dengan lampiran keputusan Bapepam No. 

Kep-29/PM/2004 dalam Safitri dan Meiranto (2013) tentang 

pedoman pelaksanaan kerja komite audit: 

 “bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit  

adalah melaporkan kepada dewan komisaris mengenai 

berbagai risiko dan pelaksanaan manajemen risiko” 

 

Akibatnya fungsi dari komite audit tidak berjalan efektif, 

Oleh karena itu, diharapkan komite manajemen risiko berdiri 

sendiri tidak diintegrasikan dengan komite audit. 

Hal ini mengindikasikan bahwa dengan tidak adanya komite 

manajemen risiko disuatu perusahaan maka fungsi komite 

manajemen risiko untuk membantu dewan komisaris dalam rangka 

pengawasan untuk mencapai tujuan perseroan tidak dapat dilakukan 

secara optimal.  

Menurut Wahyuni dan Harto (2012) Keberadaan Komite 

Manajemen Risiko (KMR) diharapkan akan dapat membantu dewan 

komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya sebagai upaya 
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melindungi para pemangku kepentingan dan mencapai tujuan 

perseroan termasuk dalam memberikan informasi mengenai risiko 

umum yang dihadapi yang merupakan salah satu pengungkapan 

yang bersifat wajib (mandatory disclosure).  

7. Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan 

mandatory disclosure. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan 

institusi di Indonesia belum mempertimbangkan pengungkapan wajib 

secara luas dan transparan sebagai salah satu syarat penerapan IFRS.  

Penelitian ini menemukan adanya hubungan negatif antara 

kepemilikan saham institusional dengan mandatory disclosure. 

Artinya semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh institusi maka 

akan mengurangi tingkat mandatory disclosure yang dilakukan 

perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan karena selama ini investor 

institusional hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan 

pribadi saja tanpa memperdulikan tanggung jawab perusahaan pada 

stakeholders lain (Rustiarini, 2011).  

Hasil peneilitian ini sejalan dengan penelitian Rustiarini 

(2011) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

Menurut Putra (2013) Pengungkapan corporate social responsibility 
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merupakan pengungkapan yang bersifat wajib (mandatory disclosure), 

hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas pasal 1 point 3 dalam Putra (2013) yang berisi:  

“Tanggung jawab sosial atau sering disebut dengan corporate 

social responsibility (CSR) merupakan komitmen Perseroan 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, 

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.  
   

8. Kepemilikan Asing terhadap tingkat Kepatuhan Mandatory 

Disclosure  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan asing 

berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. 

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persentase 

kepemilikan saham oleh investor asing, tidak membuat tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure di Indonesia menjadi lebih baik. 

Tersebarnya mayoritas kepemilikan saham kepada pihak asing akan 

menyebabkan pelaksanaan pengawasan menjadi lemah (Yuliawati dan 

Sukirman, 2015) sehingga tidak dapat meningkatkan kepatuhan 

mandatory disclosure. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliawati dan 

Sukirman (2015) yang menemukan bahwa kepemilikan asing tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility 

yang menurut Putra (2013) merupakan pengungkapan mandatory 

disclosure. 

 


