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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Laporan tahunan merupakan media yang digunakan oleh perusahaan yang 

go public untuk memberikan informasi kepada pihak luar manajemen. Pihak luar 

manjemen yang berkepentingan seperti kreditor, investor, masyarakat, 

pemerintah, pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak lainnya (Hikmah dkk. 2011). 

Isi laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja 

selama satu tahun.  

Sesuai dengan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-

134/BL/2006 tanggal 07 Desember 2006, yang dalam perkembangan selanjutnya 

pada tahun 2012 BAPEPAM mengeluarkan keputusan yakni Keputusan Ketua 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-431/BL/2012 

tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan 

Publik laporan tahunan wajib dikeluarkan bagi emiten atau perusahaan publik. 

Dalam peraturan ini, laporan tahunan perusahaan-perusahaan tersebut salah 

satunya diwajibkan untuk memuat tata kelola perusahaan (corporate governance). 

Praktik tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasa disebut good 

corporate governance (GCG) merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan 

kinerja perusahaan selalui supervise atau monitoring kerja menejemen dan 
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menjamin akuntabilitas menejemen terhadap stakeholders dengan mendasarkan 

pada kerangka peraturan (Nasution dan Doddy, 2007 dalam Rizkilia, 2015).  

 Corporate governance menjadi isu yang menarik dari waktu kewaktu, 

terbukti dengan semakin berkembangnya penerapan corporate governance dan 

peraturan-peraturan yang semakin terbaharui. Menurut hasil penelitian dan 

laporan dari Bank Dunia dan ADB (Asia Development Bank), krisis 

berkepanjangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan runtuhnya 

perusahaan-perusahaan besar dunia yakni disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan 

good corporate governance  (Husein, 2008 dalam Putranto, 2013). Perusahaan-

perusahaan tersebut seperti Enron dan WorldCom (dua raksasa bisnis dunia) yang 

dinilai sebagai skandal bisnis terbesar dalam sejarah bisnis dunia, dimana hal ini 

telah mengikis habis kepercayaan publik terhadap integritas dunia usaha dan pasar 

modal (Hery:19). 

 Berbagai respon akibat isu corporate governance mengemuka dari berbagai 

negara, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, respon terhadap perkembangan 

mengenai isu tersebut ditandai dengan langkah pemerintah yang membentuk 

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 1999, 

yang kemudian berubah nama menjadi Komite Nasional Kebijakan  Governance 

(KNKG) pada November 2004 berdasarkan keputusan Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian No: KEP-49/M.EKON/11/2004. Pembentukan komite ini 

menghasilkan pedoman umum good corporate governance pada tahun 2006 

sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan 

prinsip good corporate governance.  
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 KNKG merupakan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan  penerapan 

good corporate governance di Indonesia secara komprehensif dan memberikan 

masukan kepada pemerintah tentang isu governance di sektor publik maupun 

privat (Warsono dkk., 2009 dalam Natalia, 2012). Dengan menerapkan prinsip 

corporate governance ini diharapkan dapat membantu pihak internal perusahaan 

mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan menguntungkan semua kalangan 

(Sartika, 2017), dan dapat menjadi bahan acuan investor menumbuhkan 

kepercayaan dalam berinvestasi. 

 Setelah dibentuknya KNKG dan mengesahkan pedoman corporate 

governance, serta berkembangnya pendeklarasian penerapan corporate 

governance pada masa itu, namun pada kenyataanya tingkat pengungkapan 

corporate governance pada perusahaan-perusahaan di Indonesia masih rendah, 

dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran etika bisnis diantaranya seperti PT 

HM Sampoerna PHK Ribuan Karyawan dengan alasan efisiensi keuangan dan 

perusahaan rokok tersebut mengaku mengalami krisis keuangan. (Tempo.co Jumat, 

16 Mei 2014 14:41 WIB). Selanjutnya kasus penghentian proses produksi dan 

membekukan izin edar produk anestesi milik PT Kalbe Farma Tbk (Februari 

17/2015 15:04 Bisnis.com), Kemudian Kalbe juga diperintahkan menarik semua 

obat yang beredar di pasaran dan memusnahkannya dikarenakan adanya kelalaian 

saat pengecekan obat bius sebelum didistribusikan ke rumah sakit, (Tempo.co 

Senin, 23 Maret 2015 13:03 WIB). 

 Kasus sengketa konsumen yang terjadi di Bandung yang berakhir damai 

(detikNews Kamis, 10 Maret 2016). Pada kasus yang lain perusahaan yang tidak 

http://www.tempo.co/read/news/2014/06/24/173587524/Perusahaan-Rokok-Membandel-Terancam-Sanksi-Pidana
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menerapkan prinsip corporate governance yakni, PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk 

(AISA) dan anak usahanya yakni PT Indo Beras Unggul yang diduga melakukan 

pelanggaran yang bertentangan dengan standar SNI, akibatnya sontak membuat 

saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) turun 55 poin atau 4,26% pada 

penutupan perdagangan (laman Okezonefinance 03 Agustus 2017). 

 Asian Corporate Governance Association, CLSA Asia-Pacific Markets 

menempatkan Indonesia pada urutan kesebelas (terbawah) di Asia. Hal  lain 

terkait GCG adalah rendahnya transparansi di lingkungan bisnis Indonesia. 

Table 1.1 

CG Watch market scores: 2010 to 2016 

 

 

 

 

 

 

Sumber : CLSA Asia-Pacific Markets, AGCA, CG Watch, 2016. 

Tabel 1.2 

Market category scores (CG Watch 2016) 

 

 

 

 

 

Sumber : CLSA Asia-Pacific Markets, AGCA, CG Watch, 2016 

http://economy.okezone.com/topic/15253/tiga-pilar-sejahtera
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Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan laporan tentang corporate governance  

oleh CLSA (2016), menempatkan Indonesia di urutan terbawah, dapat dilihat skor 

pasar (market scores) corporate governance dari tahun 2014 ke tahun 2016 

mengalami penurunan yaitu sebanyak 3 (tiga) point. Dikarenakan meskipun 

beberapa perbaikan dalam peraturan corporate governance dan sebuah peraturan 

corporate governance yang baru, kelemahan dalam penegakan dari atas hingga 

kebawah. Alasan ini dijelaskan oleh tabel 1.2, dimana ketika peraturan dan praktik 

corporate governance memiliki point 35, sementara dalam pelaksanaannya hanya 

21 point. 

Meskipun skor Indonesia di tahun 2014 lebih baik dibandingkan dengan 

2012 (tabel 1.1) kenyataannya, Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di 

antara Negara-negara Asia. Faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia 

adalah penegakan hukum dan budaya corporate governance yang masih berada di 

titik paling rendah di antara negara-negara lain yang sedang tumbuh di Asia.  

Penilaian yang dilakukan oleh CLSA didasarkan pada faktor eksternal dengan 

bobot 60% dibandingkan faktor internal yang hanya diberi bobot 40% saja. Fakta 

ini menunjukkan bahwa implementasi GCG di Indonesia membutuhkan 

pendekatan yang komprehensif dan penegakan yang lebih nyata lagi. 

Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor yang diduga berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan corporate governance. Variabel-variabel yang diuji 

pada penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, umur listing, 

likuiditas dan leverage. Berbagai penelitian dengan menggunakan variabel-
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variabel tersebut sebagai variabel independen, telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti dan menemukan hasil yang beragam. 

Oktaviani (2017) menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap luas pengungkapan corporate governance. Hal ini sejalan dengan 

penelitian oleh Sulistiyowati, Anggraini, dan Utaminingtyas (2010) yang 

menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

corporate governance dan juga konsisten dengan penelitian Kusumawati dan 

Bambang (2006) dan Aljifri dan Hussainey (2007) dalam Putranto (2013) yang 

menunjukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik 

pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Sementara itu penelitian 

lainnya oleh Hikmah (2011) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan corporate governance. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Wicaksono (2013) dan Putranto (2013). 

Penelitian yang menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel 

independen diantaranya yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) yang menemukan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan  

corporate governance. Rizkilia (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

mempengaruhi luas  pengungkapan corporate governance secara signifikan. Hasil 

ini konsisten dengan Rompas (2014), Almilia dan Retrinasari (2007) dan 

Kusumawati (2007) dalam Amalia (2010). Penelitian lainnya oleh Arif dan Dini 

(2015) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance. Hal ini sejalan 
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dengan penelitian Ridho (2014), Marwani (2013) dan Sudarmadji dan Sularto 

(2007) dalam Putranto (2013). 

Umur listing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan corporate 

governance menurut hasil yang ditemukan oleh Oktaviani (2017) Hasil ini 

konsisten dengan penelitian oleh Arif dan dini (2015) yang menemukan bahwa 

umur listing berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan corporate 

governance, hasil yang sama ditemukan oleh Rizkilia (2015) dan Hikmah (2011). 

Penelitian lainnya oleh Sartika (2017) menyatakan bahwa umur listing tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance. 

Hasil ini konsisten dengan yang ditemukan oleh Wicaksono (2013), Marwani 

(2013) dan Rini (2010). 

Wallace dkk (1994) menemukan bahwa variabel likuiditas berhubungan 

negatif dengan tingkat pengungkapan. Penelitian yg dilakukan Belkaoui dan Kahl 

(1978) dalam Hussainey dan Aljifri (2007) menemukan bahwa tidak ada 

hubungan yang muncul antara likuiditas dengan tingkat pengungkapan 

(Wicaksono, 2011). Sementara itu Nerantzidis dan Anastasios (2017) menemukan 

ada hubungan positif antara likuiditas dan keterbukaan. Penelitian oleh Tria 

wijayanti (2006) menyatakan bahwa likuiditas yang di proksi dengan current 

rasio (CR) disimpulkan memiliki pengaruh signifikan negatif, sedangkan 

likuiditas yang diproksi dengan cash ratio tidak berpengaruh terhadap good 

corporate governance (GCG).  
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Oktaviani (2017) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

luas pengungkapan corporate governance, selanjutnya Rompas (2014) 

membuktikan bahwa leverage mempengaruhi pengungkapan corporate 

governance secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ridho (2014) dan 

Almilia (2007) menunjukkan hasil penelitian bahwa leverage berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan corporate governance. Sementara itu Wicaksono 

(2013) menemukan bahwa leverage perusahaan tidak mempengaruhi luas 

pengungkapan corporate governance secara signifikan. Natalia (2012) 

menemukan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap pengungkapan corporate governance. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor yang diduga 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate governance dalam laporan 

tahunan perusahaan manufaktur. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

yang dilakukan oleh Ita Oktaviani, 2017. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian. Peneliti sebelumnya 

menggunakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang finance yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2011-2015 sebagai objek 

penelitian, sementara pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dengan periode penelitian sekarang yaitu tahun 2014 sampai dengan 2016, serta 

menambahkan satu variabel independen yaitu  likuiditas. 

Dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan 

perusahaan manufaktur memiliki karakter yang berbeda dengan perusahaan jasa 



9 
 

maupun dagang. Karakter yang paling utama perusahaan manufaktur adalah pada 

kegiatan produksi. Pengelolaan perusahaan manufaktur sangat luas sehingga 

diperlukan banyak sumber daya alam dan manusia, serta banyak berhubungan 

dengan stakeholder membuat pengelolaan corporate governance yang baik sangat 

diperlukan untuk kelangsungan perusahaan. Sehingga penulis merasa perlu 

dilakukan penelitian terhadap luas pengungkapan corporate governance pada 

perusahaan manufaktur. Selain itu, penelitian luas pengungkapan jarang dilakukan 

pada perusahaan manufaktur (Ridho, 2014). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas 

Pengungkapan Corporate Governance Dalam Laporan Tahunan Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Sektor Industri 

Barang Konsumsi Periode 2014-2016). 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan perumusan masalah yang ada adalah: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate 

governance dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi periode 2014-2016? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi periode 2014-2016?  
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3. Apakah umur listing berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate 

governance dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi periode 2014-2016? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate 

governance dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi periode 2014-2016?  

5. Apakah leverage berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate 

governance dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi periode 2014-2016?  

6. Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, umur listing, likuiditas, leverage 

berpengaruh secara simultan terhadap luas pengungkapan corporate 

governance dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi periode 2014-2016?  

1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 

tujuan penelitian yang ada adalah : 

1. Untuk membuktikan apakah profitabilitas berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2014-2016. 

2. Untuk membuktikan apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2014-2016. 
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3. Untuk membuktikan apakah umur listing berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2014-2016. 

4. Untuk membuktikan apakah likuiditas berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2014-2016. 

5. Untuk membuktikan apakah leverage berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2014-2016. 

6. Untuk membuktikan apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, umur listing, 

likuiditas, leverage berpengaruh secara simultan terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2014-2016. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, 

baik pihak, antara lain:  

a. Bagi Penulis 

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, juga dapat menambah dan 

melatih penulis untuk mengaplikasikan ilmu selama di Perguruan Tinggi 

khususnya ilmu akuntansi dengan kajian akuntansi manajemen. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi 

dalam pengambilan keputusan. 
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c. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5  Sistematika Penulisan  

BAB   I : PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORITIS 

Pada bagian ini dijelaskan tentang dasar-dasar teori yang melandasi 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini dijelaskan tentang variabel penelitian, jenis dan sumber 

data, metode dalam pengumpulan data, serta analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini dijelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran yang diharapkan 

dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 


