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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

 Jensen dan Meckling  (1976)  menyatakan  konsep  keagenan yaitu  sebuah 

kontrak  yang  dimana  principal  menyewa  agen  untuk melakukan  kontribusi   

bagi kepentingan  mereka dengan  memberikan  beberapa wewenang pembuatan 

keputusan kepada agen.  Untuk memahami corporate governance, jalan yang 

oaling dekat adalah dengan memahami teori agensi (agency theory). Teori ini 

memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agent 

dengan principal atau principal dengan principal (Sutedi, 2011:14). Perspektif  

keagenan   dapat  digunakan  sebagai acuan untuk memahami  GCG (Wawo, 

2010) (dalam Ramdhaningsih dan I Made, 2013). Hal yang sama nyatakan oleh 

Rini (2010) yang menyatakan teori keagenan (agency theory) erat hubungannya 

dengan corporate governance dan teori ini adalah dasar yang digunakan 

perusahaan untuk memahami corporate governance.   

Teori ini mengungkapkan adanya hubungan antara principal (pemilik 

perusahaan atau pihak yang memberikan mandat) dan agent (manajer perusahaan 

atau pihak yang menerima mandat) yang dilandasi dari adanya pemisahan 

kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung resiko, 

pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi (Wardani, 2013 dalam 

Priyadi, 2016). Masalah keagenan yang timbul adalah munculnya konflik 

kepentingan antara harapan investor dan harapan para manajer dalam hal misalnya 
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pengembalian yang maksimal. Manajer yang seharusnya mengelola organisasi 

bisnis dengan baik agar kepentingan prinsipal (investor) menjadi optimal, ternyata 

dalam faktanya sering kali lebih mengedepankan kepentingan dia sendiri yang 

sering disebut dengan tindakan moral hazard. Kondisi ini memberikan 

kesempatan kepada manajer untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Disinilah 

sangat dibutuhkan independensi dan transparansi perusahaan. 

Merujuk pada konflik antara prinsipal dengan agen tersebut, hal ini dapat di 

minimalisasi dengan cara pengungkapan informasi oleh manajemen (agen), dan 

juga dapat mengurangi asimetri informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban 

oleh manajemen hal ini dapat diminimalisir dengan berbagai cara, sehingga 

konflik keagenan ini dapat dikurangi, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dan terjadinya peningkatan kepercayaan oleh kreditor dan investor 

untuk melakukan investasi pada perusahaan dengan harapan perusahaan akan 

memberikan return maksimal dari dana yang ditanamkan. 

2.2 Teori Persinyalan (Signalling Theory) 

Menurut Brigham dan Houston (2006),  teori persinyalan merupakan suatu 

perilaku  manajemen perusahaan  dalam memberi petunjuk untuk  investor  terkait 

pandangan  manajemen  pada  prospek perusahaan  untuk masa mendatang. Wolk  

et all  dalam Rustiarini (2009) menyatakan, teori sinyal  seharusnya  mengungkap 

sinyal -sinyal keberhasilan atau kegagalan harus disampaikan  suatu perusahaan.  

Hal ini menunjukkan  karena adanya asimetri   informasi yang terjadi antara 

manajemen dengan pihak  pemangku kepentingan.  Dapat  dijelaskan,  perusahaan 
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secara sukarela mengungkapkan  informasi penting kepada pihak eksternal untuk 

bisa dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Teori pensinyalan 

mengungkapkan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal 

yang berupa informasi mengenai hal yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan  kepentingan  pemilik yaitu memaksimalkan keuntungan mereka 

(Ramdhaningsih dan I Made, 2013).  

Teori ini menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan (Jogiyanto, 

2012:392). Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan 

memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika 

pengumuman tersebut  mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar  akan  

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Salah satu  jenis  

informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi  signal bagi  

pihak  di  luar  perusahaan,  terutama  bagi  pihak  investor  adalah  laporan  

tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa 

informasi mengenai laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu  

informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan salah satunya yaitu 

informasi mengenai corporate governance yang diungkapkan perusahaan. 

2.3 Corporate Governance 

2.3.1 Definisi 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).  

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value 

added) untuk semua pemangku kepentingan. Ada dua hal yang ditekankan dalam 

konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh 

informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban 

perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat 

waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, 

dan pemangku kepentingan dari perusahaan. 

Dari kedua definisi tersebut dan mengacu pada definisi corporate 

governance yang telah terbentuk sebelumnya, tampak bahwa good corporate 

governance merupakan sistem yang mengendalikan dan mengkoordinasikan 

berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan sehingga jalannya bisnis 

perusahaan tersebut dapat memfasilitasi perusahaan untuk: 

a. Menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab; 

b. Menjamin adanya keseimbangan diantara berbagai kepentingan dari 

pemangku kepentingan (memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh 

pemangku kepentingan), termasuk menghargai hak dari pemegang saham 

untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada 

waktunya; 
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c. Melakukan pengungkapan dan transparan dalam setiap informasi (seperti 

informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan, maupun pemangku 

kepentingan), termasuk juga transparan dalam membuat suatu keputusan. 

Corporate governance (Tata kelola perusahaan) merupakan suatu subjek 

yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan 

adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya 

implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan 

melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi 

ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan 

untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada 

kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek 

dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang 

menuntuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain 

pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. 

Terkait dengan kata Good, good yang terdapat dalam good corporate 

governance menegaskan adanya sistem yang superior atau sistem yang memiliki 

kualitas yang diinginkan yang dapat memfasilitasi perusahaan untuk ketiga hal di 

atas. Secara lebih spesifik, ketiga hal di atas (menunjukkan akuntabilitas dan 

tanggung jawab, menunjukkan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku 

kepentingan, serta menunjukkan pengungkapan dan transparan dalam setiap 

informasi) dapat dinyatakan sebagai prinsip-prinsip good corporate governance. 

Hal ini mengacu pada: (i) Laporan Cadbury pada tahun 1992 yang menyatakan 

bahwa prinsip-prinsip utama dalam good corporate governance adalah 
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keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas, (ii) Organization for Economic 

Corporation and Development (OECD) pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa 

seperangkat prinsip dasar dalam good corporate governance adalah keadilan, 

transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab (Indaryanto, 2004), serta (iii) SK 

MENTERI BUMN NOMOR 117/M-MBU/2003 yang menyatakan bahwa prinsip-

prinsip utama dalam corporate governance adalah keadilan, transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi. 

Berdasarkan uraian di atas, good corporate governance dapat didefinisikan 

sebagai sistem yang terdiri atas proses dan struktur (mekanisme) yang superior 

yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam 

menjalankan bisnis perusahaan sehingga jalannya bisnis perusahaan tersebut 

dapat: (i) memfasilitasi perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitas dan 

tanggung jawab, (ii) memfasilitasi perusahaan untuk memberikan perlakuan yang 

adil bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk menghargai hak dari 

pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat 

pada waktunya, serta (iii) memfasilitasi perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap 

semua informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan maupun pemangku 

kepentingan perusahaan, termasuk juga transparan dalam membuat suatu 

keputusan. Akuntabilitas, tanggung jawab, perlakuan yang adil, pengungkapan, 

serta transparansi dapat dinyatakan sebagai prinsip-prinsip yang harus dicapai 

untuk mewujudkan good corporate governance. Dengan membandingkan definisi 
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corporate governance dan good corporate governance, dapat disimpulkan bahwa 

good corporate goverance adalah kondisi superior dari corporate governance.  

Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus 

dikaji pelaku bisnis, akademis, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. 

Pemahaman tentang praktik corporate goernance terus berevolusi dari waktu ke 

waktu. Kajian atas corporate governance mulai disinggung pertama kalinya oleh 

Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang 

menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (ownership) dan control. Pemisahan 

tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara para pemegang 

saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang 

tersebar (dispersed ownership). Pada akhir tahun 1980-an mulai banyak 

kesimpulan yang menyebutkan struktur kepemilikan dalam bentuk dispersed 

ownership akan memberikan struktur kepemilikan dalam bentuk dispersed 

ownership akan memberikan dampak bagi buruknya kinerja manajemen. Untuk 

pertama kalinya, usaha untuk melembagakan corporate governance dilakukan 

oleh Bank Of England dan London Stock Exchange pada tahun 1992 dengan 

membentuk Cadbury Commite (Komite Cadbury), yang bertugas menyusun 

corporate governance code yang menjadi acuan utama (benchmark) di banyak 

negara. 

 Cadbury Committee mendefinisikan corporate governance sebagai: Sistem 

yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar 

mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh 

perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan 
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pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan 

kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya (Surya 

dan Ivan, 2008: 24). 

 World Bank mendefinisikan good corporate governance “adalah kumpulan 

hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong 

kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai 

ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham 

maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”. 

 Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), mendefinisikan 

corporate governance sebagai “seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan 

antara pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, 

serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya”.  

2.3.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance 

 Komite Nasional Kebijakan Governanace (KNKG, 2006), menetapkan lima 

prinsip corporate governance yang tercantum dalam “Pedoman Umum Good 

Corporate Governance”, yaitu sebagai berikut: 

1. Transparansi (Tranparency) 

 Transparasi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang 

material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan. Dalam mewujudkan transparasi ini sendiri, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan tersebut. Selanjutnya jika prinsip transparasi dilaksanakan dengan baik 
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dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan pihak dalam 

manajemen. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak 

hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga 

hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan 

pemangku kepentingan lainnya.  

Penerapan  transparency  dapat dilihat dari beberapa hal, sebagai berikut:  

a. Pemberian informasi secara terbuka mengenai kebijakan perusahaan 

serta pelaksanaannya, peraturan perusahaan dan tingkat kepatuhan 

pelaksanaan GCG. 

b. Penyampaian informasi secara tepat waktu, jelas, dan akurat serta 

melalui media yang mudah diakses baik website resmi, media cetak 

maupun lisan.  

2. Akuntabilitas (Accountability) 

 Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban 

organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip 

accountability ini diterapkan secara efektif, maka aka nada kejelasan fungsim hak, 

kewajiban dan wewenang dan tanggung jawab antara pemengang saham, dewan 

komisaris serta direksi. Dengan adanya kejalasan inilah maka perusahaan akan 

terhindar dari konsidi agency problem (benturan kepentingan peran). Dalam 

implikasi bisnis dan akuntansi bahwa dalam individu yang diperbuat kepada 

pihak-pihak yang terkait. Wujud dari pertanggungjawaban biasanya berbentuk 

laporan keuangan. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, 
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terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain.  

Penerapan  accountability  dapat dilihat dari beberapa hal, sebagai berikut:  

a. Struktur perusahaan yang mengatur pembagian komposisi jabatan dan 

kepemilikan perusahaan.  

b. Penetapan SOP, pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing 

karyawan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  

c. Pemberian sanksi dan reward yang sesuai dengan aturan.  

 

3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

 Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

pengelolaan perusahaan yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan 

perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat 

dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka 

panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. Wujud 

tanggung jawab dalam islam adalah yanggung jawab kepada Allah SWT, 

tanggung jawab kepada pemilik modal dan tanggung jawab kepada diri sendiri. 

Hai ini terdapat dalam Al-Qur‟an surah Al Isra‟ ayat:36 

اإِااۦتَۡقُفاَمبانَۡيَسانََكابِهِااَوَلا اِعۡهم ٌۚ ئَِكاَكبَناَعۡىهُاَمسۡااٱۡنفَُؤادَاوَااٱۡنبََصشَاوَااٱنسَّۡمعَانَّ
َٰٓ اأُْونَ  اا ُاُكمُّ ىل 

اا٦٣
 

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al 

Isra‟:36) 
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Penerapan  responsibility  dapat dilihat dari beberapa hal, sebagai berikut:  

a. Pelibatan dalam bidang lingkungan dengan cara menajaga lingkungan 

dan mematuhi undang-undang lingkungan.  

b. Pelibatan  bersama masyarakat dan melakukan program-program sosial 

dalam lingkungan masyarakat.  

c. Pelibatan bersama tenaga kerja dengan mematuhi undang-undang 

tenaga kerja. 

 

4. Independensi (Independency) 

 Independensi yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melancarkan 

pelaksanaan asas GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga 

masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat 

diintervensi oleh pihak lain. Perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak 

diintervensi oleh pihak lain. 

Penerapan  independency  dapat dilihat dari beberapa hal, sebagai berikut:  

a. Pengelolaan perusahaan harus bebas dari intervensi dan tekanan pihak 

lain serta dapat  mengambil keputusan yang obyektif.  

b. Wajib menjalankan tugas sesuai aturan, dan bertanggung jawab pada 

setiap tugas yang diberikan.  
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c. Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keberlangsungan 

hidup perusahaan.  

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

 Kewajaran dan Kesetaraan yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi 

hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkna perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran 

dan kesetaraan. Dalam konteks akuntansi data adil sangat berkaitan dengan 

praktek moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor dominan. Hal ini sesuai 

dengan Al-Qur‟an surah Asy-Syu‟ara ayat:182-183.  

ابِاا ااَوَلاا٢٨١اٱۡنُمۡستَقِيمِااٱۡنقِۡسطَبسِاَوِصوُىْا اتَۡعثَۡىاْااٱنىَّبسَاتَۡبَخُسىْا اَوَل أَۡشيَبََٰٓءهُۡم

اا٢٨٦ُمۡفِسِذيَهااٱۡۡلَۡسضِافِيا
 

Artinya : “Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu 

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela 

di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu‟ara:182-

183. 

 

Penerapan  fairness  dapat dilihat dari beberapa hal, sebagai berikut:  

a. Perusahaan  wajib  memberikan atau membagikan deviden sesuai 

dengan besar kepemilikan saham setiap tahunnya.  

b. Wajib saling memberikan informasi sesuai dengan kedudukannya, 

membuka lowongan pekerjaan, dan menanggapi saran dan keluhan dari 

pelanggan. 
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2.3.3 Tujuan Penerapan Prinsip Corporate Governance 

Berdasarkan berbagai definisi good corporate governance yang disampai di 

atas dapat diketahui ada lima macam tujuan utama good corporate governance 

yaitu: 

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham,  

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-

pemegang saham,  

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,  

4. Meningkatkan effisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board 

of Directors dan manajemen perusahaan, dan  

5. Meningkatkan mutu hubungan  Board of Directorss dengan manajemen 

senior perusahaan.  

2.3.4 Aturan 

Aturan yang mengatur penerapan corporate governance di Indonesia sejak 

dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) 

melalui KEP-10/M.EKUIN/08/1999 dan pada 2004 diubah menjadi Komite 

Nasional Kebijakan Governance  (KNKG), diantaranya adalah : 

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan 

Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan, bahwa 

laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan 
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corporate governance perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam periode laporan keuangan terakhir. 

2. Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK/04/2016 tentang Laporan Tahunan 

Emiten atau Perusahaan Publik. 

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor  30 /SEOJK.04/2016 Tentang 

Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik 

2.3.5 Corporate Governance dan Perusahaan Manufaktur 

 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

mendefinisikan  corporate governance  sebagai serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholder). Mr. Wolfensohn, Presiden 

Bank Dunia, telah menyimpulkan bahwa tujuan dari corporate governance adalah 

untuk mewujudkan keadilan, transparasi, dan akuntabilitas. Kesimpulan itu 

menegaskan bahwa tujuan dari corporate governance adalah untuk mewujudkan 

keadilan bagi seluruh stakeholder melalui penciptaan transparasi dan akuntabilitas 

yang lebih besar (Basri, 2008:17). Sejalan  dengan  itu, maka struktur  dari  

corporate governance menjelaskan  distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari 

masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan 

komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang 

terkait sebagai stakeholders. Struktur dari corporate governance juga menjelaskan 

bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan 

sehingga dengan  melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan 
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kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik (OECD, 

1999). 

 Perusahaan manufaktur adalah sebuah industri yang bekerja untuk 

menghasilkan suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dimana 

proses produksi dilakukan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau 

siap digunakan. Perusahaan manufaktur di Indonesia saat ini telah menunjukkan 

perkembangan yang cukup baik setelah adanya krisis ekonomi akibat dari 

terjadinya krisis yang terjadi di Amerika dan Eropa. Perusahaan manufaktur di 

Indonesia sedikit demi sedikit mampu menata kembali usaha yang dijalankan. 

Dengan adanya pedoman umum corporate governance sejak tahun 2006, 

perusahaan manufaktur di Indonesia mampu menerapkan transparasi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan 

dalam perusahaan. 

2.3.6 Konsep Corporate Governance Dalam Islam 

 Corporate governance menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka 

mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa 

yang akan datang. Berkembangnya isu mengenai corporate governance 

mendorong adanya peningkatan perhatian pada masalah pengungkapan dari aspek 

corporate governance suatu perusahaan, baik oleh investor maupun pemerintah 

melalui penyusunan peraturan atau standar corporate governance. Hal ini 

dilakukan dengan cara melindungi para pemangku kepentingan (stakeholders) 

yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, dan yang  paling utama adalah untuk 

mengembalikan kepercayaan masyarakat. (Natalia, 2012). Pandangan Islam 
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mengenai hal tersebut sangat jelas diterangkan dalam Firman Allah dalam Surah 

Al-„Anfal ayat 27 sebagai berikut : 

 

َٰٓأَيُّهَب َاَءاَمىُىْااَلاتَُخىوُىْاااٱنَِّزيهَاايَ  ُسىلَاوَااٱّللَّ تُِكۡماَوأَوتُۡماتَۡعهَُمىَنااٱنشَّ ىَ  ْااأََم  اا١٢َوتَُخىوُىَٰٓ
 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui”. (QS. Al-„Anfal: 27) 

 

ا َاإِنَّ وْاااٱّللَّ تِايَۡأُمُشُكۡماأَناتَُؤدُّ ىَ  اأَۡههِهَباَوإَِرااَحَكۡمتُمابَۡيَهااٱۡۡلََم  َٰٓ اٱۡنَعۡذِلٌۚاأَناتَۡحُكُمىْاابِااٱنىَّبسِاإِنَى 

ا َاإِنَّ بايَِعظُُكمابِهِااٱّللَّ اآٰۦَ اوِِعمَّ َاإِنَّ ااٱّللَّ بابَِصيش  اا٨٨اَكبَناَسِميَعَۢ

 

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat”. (QS. An-Nisa‟ : 58) 

 

Potongan ayat-ayat di atas, Allah SWT memerintahkan orang Islam untuk 

benar-benar menjaga amanat yang telah diperoleh. Aplikasi dalam penerapan 

corporate governance di perusahaan mengharuskan bertanggung jawab terutama 

pada pemilik modal. Hal tersebut dilakukan seolah-olah untuk menjaga amanat 

pemilik modal dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang telah 

memberikan modal kepada manajemen untuk dikelola. Islam juga memberikan 

larangan untuk berkhianat kepada amanah yang telah diberikan, sehingga 

terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang perusahaan. (Ridho, 

2014). 
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Pengungkapan  corporate governance  yang transparan, tepat waktu, dan 

akurat merupakan nilai tambah bagi semua stakeholder. Jika tidak ada yang 

memadai, para stakeholders tidak dapat meyakini dari setiap kegiatan yang 

dijalankan oleh manajemen dijalankan dengan cara yang bijaksana dan baik untuk 

kepentingan mereka (Zakarsyi, 2006 dalam Purtanto, 2013). 

2.4 Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan 

Laporan tahunan berisi pengungkapan berbagai informasi yang dapat 

membantu stakeholders dalam pengambilan keputusan, termasuk didalamnya 

informasi perusahaan mengenai praktik good corporate  governance  (Rini, 2010). 

Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik telah diatur di 

dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor: Kep-134/BL/2006 tanggal 07 Desember 2006 tentang Kewajiban 

Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, yang telah 

diperbaharui menjadi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan Nomor: Kep-431/Bl/2012 tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan, Laporan 

tahunan wajib memuat: 

a. Ikhtisar data keuangan penting; 

b. Laporan Dewan Komisaris; 

c. Laporan Direksi; 

d. Profil perusahaan; 

e. Analisis dan pembahasan manajemen; 

f. Tata kelola perusahaan; 
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g. Tanggung jawab sosial perusahaan; 

h. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan 

i. Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas 

kebenaran isi laporan tahunan. 

Dari kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik 

diatas, dapat dilihat bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat yakni 

salah satunya mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan terakhir.  

2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate 

Governance 

2.5.1 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dari penjualan barang atau jasa yang diproduksinya (Rahardjo, 

2009:140). Selain itu, profitabilitas perusahaan yang meningkat juga dapat berasal 

dari meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan perusahaan 

dalam menjalankan aktivitas bisnis. Semakin bertambahnya sumber pendanaan 

yang  didapat dari pemegang saham, kreditur, serta pemangku kepentingan 

lainnya, maka perusahaan akan semakin mempunyai kesempatan dalam 

mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung dapat 

meningkatkan labanya (Pramono, 2011 dalam Arif dan Dini, 2015). 

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor 

atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 
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akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas 

usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para 

investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas 

dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha 

tersebut (Warsono dkk. 2009 dalam Natalia, 2012). 

Dalam pengaruhnya terhadap praktik pengungkapan, Muhamad dkk. (2009) 

menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih besar dibanding dengan 

yang lainnya memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan lebih banyak 

informasi untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut. Lebih 

lanjut, Singhvi dan Desai (1971) mendukung pendapat Muhammad  et al. (2009) 

dengan menyatakan pendapatan yang lebih besar memotivasi manajemen untuk 

menyediakan pengungkapan informasi yang lebih luas untuk memberikan jaminan 

kepada investor.  

Dalam prakteknya, profitabilitas dapat diukur melalui beberapa rasio, yaitu: 

profit margin (profit margin on sales), Return on Investment (ROI) atau Return on 

total Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan laba per lembar saham. Dalam 

penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan menggunakan Return on Equity 

(ROE), yang merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. 

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan 

semakin kuat, demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2017:199). 
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2.5.2 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah 

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan aktiva, jumlah  

karyawan, kapitalisasi pasar, dan lain sebagainya (Pramono, 2011). Ukuran 

perusahaan dapat diproksikan dengan total aset. Nilai aset digunakan karena dapat 

mewakili seberapa besar  perusahaan tersebut. Semakin besar aset, maka semakin 

banyak modal yang ditanamkan. Nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan 

kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan (Sudarmadji 

dan Sularto, 2007). Total aset perusahaan kemudian diubah dalam bentuk natural 

log agar data yang didapat tidak terlalu besar (Arif dan Dini, 2015). 

Menurut McNally, Eng, dan Hasseldine (1982) dalam Muhamad dkk. 

(2009), ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang dominan 

dalam praktik pengungkapan oleh karena tekanan yang dialami perusahaan baik 

dari dalam maupun dari luar. Sedangkan Singhvi dan Desai (1971) dalam 

Muhamad dkk. (2009) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar 

menggunakan informasi-informasi yang ada untuk tujuan manajerial, khususnya 

untuk pengungkapan internal pengawasan oleh manajemen puncak.  

2.5.3 Umur Listing 

Umur listing atau biasa disebut umur perusahaan adalah rentang waktu 

mulai perusahaan tersebut first issued di BEI sampai dengan waktu penelitian 

(Sembiring, 2012 dalam Sartika, 2017). Umur perusahaan menjadi alat 

pertimbangan bagi investor melihat apakah suatu perusahaan mampu untuk terus 

bertahan serta mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan bisnis dalam 
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perekonomian. Dengan tetap eksisnya suatu perusahaan dan bertahan menghadapi 

krisis, dapat dikatakan unsur corporate governance-nya berjalan baik. Hal ini 

tentu saja dipengaruhi faktor kecakapan dan pengalaman perusahaan dalam 

pengungkapan laporan tahunannya. Perusahaan senior tersebut sudah memiliki 

jaringan permodalan yang luas dan kepercayaan investor yang tinggi terhadap 

nilai perusahaan (Sartika, 2017).  

Dengan umur yang lebih lama, perusahaan dipastikan meningkatkan praktik 

pengungkapannya karena sudah pengalaman menampilkan laporan tahunan yang 

sangat informatif, sesuai selera investor dan lebih memahami kebutuhan pengguna 

informasi yang berkepentingan terhadap perusahaan (Wallace et. al., 1994 dalam 

Wicaksono, 2013). 

2.5.4 Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi (dalam jangka pendek atau satu tahun 

terhitung sejak tanggal neraca dibuat). Kewajiban atau hutang jangka pendek yang 

ada dalam neraca dapat dipenuhi atau ditutupi dari aktiva lancar yang juga 

berputas dalam jangka pendek. (Rahardjo, 2009:138).  

Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas (liquidity ratio) 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan 

akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh 

tempo (Kasmir, 2017:129). Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan, yaitu rasio lancar (current ratio), rasio sangat cepat 
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(quick ratio atau acid test ratio), rasio kas (cash ratio), rasio perputaran kas, dan 

inventory to net working capital (Kasmir, 2017:134). Dalam penelitian ini 

likuiditas diproksikan dengan menggunakan rasio lancar (current ratio). 

Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total 

aktiva lancar dengan total utang lancar (Kasmir, 2017:134). 

Perusahaan yang diuntungkan dengan posisi finansial yang lebih baik, 

secara lebih spesifik memiliki likuiditas yang tinggi. Kondisi ini membuat 

perusahaan lebih terpicu untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dari pada 

perusahaan dengan tingkat kondisi likuiditas yang rendah. Bila dikaitkan dengan 

kinerja, rasio likuiditas yang lemah dapat memicu perusahaan untuk lebih 

meningkatkan pengungkapannya untuk menunjukkan kepada pemegang saham 

bahwa manajeman peduli terhadap rendahnya rasio likuiditas (Wallace dkk, 1994 

dalam Wicaksono, 2011).  

2.5.5 Leverage 

      Leverage atau solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

seluruh kewajibannya (baik jangka pendek maupun jangka panjang), apabila 

perusahaan saat itu dilikuidasi. (Rahardjo, 2009:139). Leverage merupakan alat 

untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam 

membiayai asset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang 

tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai assetnya. 

Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak 

membiayai asetnya dengan modal sendiri. Dengan demikian, tingkat leverage 

perusahaan, menggambarkan risiko keuangan perusahaan (Rizkilia, 2015).  
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 Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki 

perusahaan, sehingga dapat dilihat resiko tak tertagihnya suatu hutang (Almilia 

dan Retrinasari, 2007). Jensen dan Meckling (1976) dalam Na‟im dan Rakhman 

(2000) menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi menanggung 

biaya pengawasan tinggi. Maka perusahaan dengan leverage  yang tinggi akan 

menyediakan informasi secara lebih komprehensif (Oktaviani, 2017).)  

 Perusahaan dengan rasio hutang atas modal tinggi akan mengungkapkan 

lebih banyak informasi dalam laporan keuangan daripada perusahaan dengan rasio 

yang rendah (Ainun dan Fuad (2000 dalam Wicaksono, 2013). Perusahaan dengan 

rasio solvabilitas yang tinggi, akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih 

besar, tetapi juga kesempatan mendapatkan laba besar. Sebaliknya apabila 

perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko 

kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini 

juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat 

perekonomian tinggi). 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu Mengenai Pengungkapan Corporate Governance 

No Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil 

1. Analisis Luas 

Pengungkapan 

Corporate 

Governance 

Dalam Laporan 

Tahunan 

Perusahaan Publik 

Di Indonesia 

(Amilia Kartika 

Rini, 2010) 

Y : Luas 

pengungkapan 

Corporate 

Governance  

 
X1 : Besar Perusahaan 

X2 : Umur Listing 

X3 : Kepemilikan 

Disperse 

X5 : Perusahaan 

Multinasional 

X6 : Ukuran Dewan 

Komisaris 

Besar perusahaan berpengaruh 

secara signifikan, umur listing 

perusahaan tidak berpengaruh 

secara signifikan, kepemilikan 

dispersi tidak berpengaruh  

secara signifikan, perusahaan 

multinasional tidak 

berpengaruh secara signifikan, 

ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terdadap luas pengungkapan 

corporate governance. 

2. Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi  

Luas 

Pengungkapan 

Corporate 

Governance  

Dalam Laporan 

Tahunan 

Perusahaan 

Perbankan 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(Noor Hikmah, 

Chairina Desilarina 

dan Rahmayanti, 

2011) 

Y : Luas 

pengungkapan  

corporate 

 

X1 : Ukuran 

perusahaan 

X2 : Umur listing 

Kepemilikan 

disperse 

X3 : Profitabilitas 

X4 : Ukuran dewan 

komisaris 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif, ukuran 

dewan komisaris berpengaruh 

positif, umur listing 

berpengaruh signifikan dengan 

arah hubungannya negatif,  

Kepemilikan disperse tidak 

berpengaruh signifikan dan 

profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap luas 

pengungkapan corporate 

governance. 

3. Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Luas 

Pengungkapan 

Corporate 

Governance Dalam 

Laporan Tahunan 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Y : Luas 

Pengungkapan 

Corporate Governance 

 

X1 : Ukuran 

Perusahaan 

X2 : Umur listing 

X3 : Kepemilikan 

Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif, kepemilikan dispersi 

berpengaruh positif, umur listing  

tidak berpengaruh positif, 

profitabilitas tidak berpengaruh 

negatif secara signifikan, ukuran 

dewan komisaris berpengaruh 

positif secara signifikan dan 
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Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

(Andika Merita 

Timur, 2012)  

Dispersi 

X4 : Profitabilitas 

X5 : Ukuran Dewan 

Komisaris 

X6 : Leverage 

leverage berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap luas 

pengungkapan corporate 

governance. 
 

4. Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pengungkapan 

Corporate 

Covernance Pada 

Laporan Tahunan 

(Petri Natalia 

Zulaikha, 2012) 

 

Y : Pengungkapan   

Corporate  

Governance 

 

X1 : Independensi 

X2 : Komite Audit 

X4 : Ukuran 

Perusahaan  

X5 : Profitabilitas 

X6 : Leverage 

X7 : Klasifikasi 

Industri 

Independensi komite audit 

berpengaruh positif, ukuran 

berpengaruh positif yang  tidak 

signifikan, profitabilitas 

berpengaruh negatif yang tidak 

signifikan, leverage memiliki 

pengaruh negatif yang tidak 

signifikan, klasifikasi industri 

memiliki pengaruh positif yang 

sebagian signifikan terhadap 

pengungkapan corporate 

governance dalam laporan 

tahunan. 

5. Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Luas 

Pengungkapan 

Corporate 

Governance Dalam 

Laporan Tahunan 

Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

(Nur Adhi Nugroho 

Wicaksono, 2013) 

Y : Luas 

Pengungkapan  

Corporate Governance 

 

X1 : Ukuran 

Perusahaan 

X2 : Umur Listing 

X3 : Kepemilikan  

Disperse 

X4 : Profitabilitas 

X5 : Leverage 

Ukuran Dewan 

Komisaris 

Ukuran perusahaan berpengaruh 

secara signifikan, kepemilikan 

disperse berpengaruh secara 

signifikan, umur listing tidak 

berpengaruh secara signifikan, 

profitabilitas tidak berpengaruh 

secara signifikan,, leverage tidak 

berpengaruh secara signifikan, 

dan ukuran dewan komisaris 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan 

corporate governance secara 

signifikan.  

6. Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pengungkapan 

Corporate 

Governance Pada 

Laporan Tahunan 

Perusahaan Yang 

Terdaftar Dalam 

LQ-45 

(Riani Rompas, 

Ventje Ilat  dan 

Agus T. Poputra, 

2014) 

Y : Pengungkapan 

Corporate Governance 

 

X1 : Independensi 

Komite Audit 

X2 : Profitabilitas 

X3 : Ukuran 

Perusahaan 

X4 : Leverage 

Independensi komite audit 

berpengaruh secara signifikan, 

profitabilitas berpengaruh secara 

signifikan, ukuran perusahaan 

berpengaruh secara signifikan dan 

leverage mempengaruhi 

pengungkapan  corporate 

governance secara signifikan. 

7. Pengaruh ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

Ukuran dewan 

komisaris, dan 

Y : Luas 

pengungkapan good 

corporate governance 

 

X1 : Ukuran 

Ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate 

governance, ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh 
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leverage 

Terhadap luas 

pengungkapan good 

corporate 

governance 

(Nailun Ahmad 

Ridho Dan Dwi 

Sulistiani, 2014) 

perusahaan 

X2 : Profitabilitas 

X3 : Ukuran dewan 

komisaris 

X4 : Leverage 

 

terhadap luas pengungkapan 

corporate governance, 

profitabilitas berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan 

corporate governance dan 

leverage berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan corporate 

governance. 

8. Pengaruh 

Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan, 

Dan Umur Listing 

Terhadap Luas 

Pengungkapan 

Corporate 

Governance 

(Moh. Reza Arif dan 

Dini Wahjoe 

Hapsari, 2015) 

Y : Luas 

Pengungkapan 

Corporate Governance 

 

X1 : Profitabilitas  

X2 : Ukuran 

perusahaan  

X3 : Umur Listing 

Profitabilitas tidak  memiliki 

pengaruh  yang signifikan, ukuran 

perusahaan tidak  memiliki 

pengaruh  yang signifikan, umur 

listing memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap   luas 

pengungkapan corporate 

governance. 

9. Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Luas 

Pengungkapan 

Corporate 

Governance 

(Ita oktaviani, 2017) 

Y : Luas 

Pengungkapan  

Corporate Governance 

 

X1 : Profitabilitas  

X2 : Ukuran Dewan 

Komisaris 

X3 : Size 

X4 : Leverage 

X5 : Umur Perusahaan  

X6 : Kepemilikan 

Dispersi 

Profitabilitas berpengaruh positif, 

ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif, size 

berpengaruh positif, leverage 

berpengaruh positif, umur 

perusahaan berpengaruh positif, 

dan kepemilikan dispersi 

berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan corporate 

governance. 

10. Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

Luas pengungkapan 

corporate 

governance 

Dalam laporan 

tahunan perusahaan 

perbankan 

Indonesia 

(Veiga sartika, 2017) 

Y : Luas 

Pengungkapan 

Corporate Governance 

 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Kualitas Audit 

X3 : Umur Listing 

X4 : Dewan Komisaris 

IndependeN 

X5 : Kepemilikan 

Dispersi 

Profitabilitas berpengaruh negatif, 

kualitas audit berpengaruh secara 

signifikan, umur listing tidak 

berpengaruh secara signifikan, 

ukuran dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh 

secara dan arah hubungannya 

negatif, kepemilikan dispersi tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap luas pengungkapan 

corporate governance. 

Sumber: Penelitian dan Jurnal yang dipublikasi 

2.7 Kerangka Penelitian 

 Kerangka penelitian berikut digunakan untuk meneliti pengaruh antara 

variabel independen (profitabilitas, ukuran perusahaan, umur listing, likuiditas dan 
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H3 

H4 

H5 

H6 

H2 

H1 

leverage) dengan variabel dependen (luas pengungkapan corporate governance). 

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini dapat di implementasikan 

sebagai berikut: 

Gambar II.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Pengaruh Secara Parsial 

 Pengaruh Secara Simultan 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Hypo yang artinya di bawah, lemah, atau kurang, sedangkan thesis artinya 

proporsi atau pernyataan suatu kebenaran yang disajikan sebagai bukti (Silaen, 

Luas 

pengungkapan 

Corporate 

Governance 

Likuiditas 

Ukuran Perusahaan 

Leverage  

 

Profitabilitas 

Umur Listing 

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y) 
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2013:58). Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara atas 

pertanyaan atau masalah yang diajukan dalam penelitian (Yusuf, 2014:130). 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan Corporate 

Governance 

Profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak 

informasi (Muhamad et al., 2009 dalam Putranto, 2013). Kenapa profitabilitas 

menjadi acuan terhadap luasnya pengungkapan corporate governance, hal ini di 

tarik dari perkiraan bahwa perusahaan yang profitabel akan lebih percaya diri 

menampilkan laporan tahunan mereka agar dapat diketahui masyarakat luas.  

Bukti Empiris pengaruh positif profitabilitas  terhadap luas pengungkapan 

corporate governance ditunjukkan oleh Oktaviani (2017). Hal ini sejalan dengan 

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

menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

corporate governance, dimana penelitian tersebut konsisten dengan 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.  

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ηa1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan corporate 

governance. 
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Η0 : Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

corporate governance. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate 

Governance 

 Pengaruh  ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan dapat dijelaskan 

melalui teori keagenan dimana dinyatakan bahwa perusahaan besar memiliki 

biaya keagenan yang lebih besar dari pada perusahaan kecil (Jensen dan 

Meckling, 1976 dalam Marwata, 2007). Almilia dan Retrinasari (2007) 

mengatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif terhadap 

kelengkapan pengungkapan. Maka semakin besar ukuran perusahaan, akan 

semakin tinggi pula pengungkapannya (Oktaviani, 2017). 

 Bukti empiris mengenai pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap luas 

pengungkapan corporate governance ditunjukkan oleh Timur (2012) dan 

Oktaviani (2017), hasil yang sama juga dilaporkan oleh Bauwhede dan Willekens 

(2008), Lazarides dan Drimpetas (2011), Sharma (2014) (dalam Nerantzidis dan 

Anastasios, 2017). Penelitian lainnya menemukan bahwa ukuran perusahaan 

mempengaruhi  luas  pengungkapan corporate governance secara signifikan yaitu 

penelitian oleh Rizkilia (2015), Rompas (2014), Hikmah et al, (2011), Rini 

(2010), Almilia dan Retrinasari (2007) dan Kusumawati dan Bambang (2006).  

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ha2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

corporate governance. 
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H0 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

corporate governance. 

Pengaruh Umur Listing Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan 

Corporate Governance 

Dengan umur yang lebih lama, perusahaan diperkirakan akan meningkatkan 

praktik pengungkapannya karena dianggap telah memiliki lebih banyak 

pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya dan lebih memahami 

kebutuhan pengguna informasi yang berkepentingan terhadap perusahaan 

(Wallace et. al., 1994 dalam Yularto dan Chariri, 2003) yang dikutip oleh Sartika, 

2017.  

Oktaviani (2017) menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif 

terhadap luas pengungkapan corporate governance. Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian Yularto dan chairi (2003). Arif dan dini (2015) menemukan bahwa 

umur listing berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan corporate 

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

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:   

Ha3 : Umur listing perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

corporate governance. 

H0 : Umur listing perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan corporate governance. 



43 
 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Governance 

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Hal ini berarti semakin tinggi rasio 

likuiditas maka semakin kuat kondisi keuangannya. Perusahaan yang memiliki 

kondisi keuangan yang kuat akan mengungkapkan lebih banyak informasi 

dibandingkan perusahaan yang kondisi keuangannya lemah. Di dalam Bukti 

empiris mengenai masalah ini beragam. Nerantzidis dan Anastasios (2017) 

menemukan ada hubungan positif pantara likuiditas dan keterbukaan. Sementara 

itu penelitian oleh Wallace dkk (1994) dan Tria wijayanti (2006) menyatakan 

bahwa variabel likuiditas berhubungan negatif dengan tingkat pengungkapan.  

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ha4 : Diduga likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

corporate governance. 

H0 : Diduga likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

corporate governance. 

Pengaruh Leverage Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Governance 

Leverage merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

panjangnya. Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang 

dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat resiko tak tertagihnya suatu hutang 

(Almilia dan Retrinasari, 2007 dalam Oktaviani, 2017). 
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Oktaviani (2017) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap luas pengungkapan corporate governance. Hasil yang sama dilaporkan 

oleh Sharma (2014) yang menemukan ada hubungan positif antara corporate 

governance disclosure (yaitu skor corporate governance) dan leverage 

perusahaan, Barako, Hancock dan Izan (2006) juga menemukan ada hubungan 

positif antara pengungkapan dan pengungkapan sukarela pada arah yang sama. 

Penelitian oleh Ridho (2014) dan Almilia (2007) menunjukkan hasil 

penelitian bahwa leverage  berpengaruh terhadap luas pengungkapan  corporate 

governance. Hal ini sejalan dengan penelitian Rompas (2014) yang membuktikan 

leverage mempengaruhi pengungkapan  corporate governance secara signifikan. 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

Ha5 : Leverage berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan corporate 

governance. 

H0 : Leverage tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan corporate 

governance. 

 

 

 

 

 


