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Abstract 

This study aimed to analyze the effect of managerial ownership, institutional ownership, public ownership, foreign 

ownership, the proportion of independent directors and the number of  audit committee members on the level of  mandatory 

disclosure PSAK  convergence  IFRS. This study classified causative associative research. The research object population 

are manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2013. Selected of Manufacturing Company is a 

company that reported the consolidated financial statements. Based on the sample selection using purposive sampling of the 

obtained samples are 72 companies. Data analysis techniques include: content analysis, descriptif analysis, inductive 

analysis consists of selecting multiple regression model, the coefficient of determination test and hypothesis testing. Analysis 

of data using eviews program version 6.0. The results showed that managerial ownership and institutional ownership has a 

significant positive effect on the level of compliance with mandatory disclosure PSAK convergence IFR while institutional 

ownership, public ownership, the proportion of independent directors, and the number of audit committee members do not 

affect the level of compliance with mandatory disclosure PSAK convergence. IFRS 
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1. PENDAHULUAN 

 Setiap negara memiliki perbedaan prosedur, prinsip, dan standar akuntansi untuk mengatur penyusunan 

dan pelaporan keuangan entitasnya. Perbedaan ini didorong oleh beberapa alasan yakni politik, ekonomi, sosial, 

teknologi, sejarah, budaya, hukum, dan isu-isu lainnya. Untuk menyelesaikan dan menyesuaikan perbedaan-

perbedaan akuntansi tersebut, maka dibutuhkan penyelarasan atau harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan. 

International Financial Reporting Standard (IFRS) dan US Generally Accepted Accounting Principle 

(US-GAAP) merupakan dua standar akuntansi yang banyak dijadikan pedoman dan diadopsi di dunia  (Martani, 

2012:4). Kedua standar tersebut adalah bentuk penyelarasan dan harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan. 

Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam G-20 forum (kelompok 20 negera terkaya di dunia) telah 

sepakat untuk mengkonvergensi Standar Akuntansi Keuangan dengan IFRS secara keseluruhan tahun 2012. 

Martani (2012:16) menjelaskan bahwa IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama. 

Principle base, nilai wajar, dan pengungkapan, mengharuskan lebih banyak pengungkapan (disclosure) berupa 

kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen dalam laporan keuangan. Pengungkapan 

yang lebih banyak akan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh 

pengguna.  

Pengungkapan  menurut Evans (2003) dalam Soewardjono (2005:578) adalah penyediaan informasi 

dalam statemen keuangan, catatan atas statemen keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan 

statemen keuangan. Terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan 

(required/regulated/mandatory disclosure) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary disclosure) 

(Suhardjanto, 2012).  

Mandatory disclosure di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui keputusan ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: Kep-431/Bl/2012 tentang penyampaian laporan tahunan 

emiten atau perusahaan publik. Selain itu item-item pengungkapan wajib secara terperinci juga diatur dalam 

SAK Konvergensi IFRS. Dengan adanya peraturan tersebut, maka seharusnya tingkat pengungkapan wajib di 
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Indonesia mencapai tingkat yang ideal yakni 100%. Namun penerapan peraturan tersebut nyatanya belum 

mampu menjamin terlaksananya praktek pengungkapan yang lebih tinggi. Hal tersebut terbukti dengan hasil 

penelitian Dwi, dkk (2012) yang menemukan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib di Indonesia baru 

mencapai 72,203%.  

Menurut Barako (2007) struktur kepemilikan mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi, dkk (2012) juga menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan mandatory disclosure  adalah struktur kepemilikan yang ada di sebuah 

perusahaan. Menurut Gabriella (2011) struktur  kepemilikan  perusahaan  timbul  akibat  adanya  perbandingan  

jumlah  pemilik saham  dalam  perusahaan.  Sebuah  perusahaan  dapat  dimiliki  oleh  seseorang  secara  

individu, masyarakat  luas,  pemerintah,  pihak  asing,  maupun  orang  dalam  perusahaan  tersebut  

(manajerial).  

Struktur kepemilikan yang berbeda akan memberikan pengawasan yang berbeda terhadap 

pengungkapan. Perbedaan  dalam  proporsi  saham  yang  dimiliki  oleh investor dapat mempengaruhi tingkat  

kelengkapan  pengungkapan  oleh  perusahaan.  Semakin  banyak  pihak  yang  butuh informasi  tentang  

perusahaan,  maka  semakin  detail  pula  pengungkapan  yang  dilakukan  oleh perusahaan. Hal tersebut 

menyebabkan struktur kepemilikan menjadi faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan 

pengungkapan.  

Unsur struktur kepemilikan yang pertama adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan  manajerial 

merupakan  kepemilikan  saham  oleh  manajemen  perusahaan yang  diukur  dengan  persentase  jumlah  saham  

yang  dimiliki  oleh  manajemen. Kepemilikan  oleh  manajemen  dipandang  dapat  menyelaraskan  potensi  

perbedaan kepentingan  antara  pemegang  saham  luar  dengan  manajemen  (Jensen  and  Meckling,  1976). 

Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajemen akan bertindak layaknya pemegang saham dan akan 

melakukan praktek pengelolaan perusahaan yang akan meningkatkan nilai pemegang saham. Praktek tersebut 

salah satunya adalah dengan melakukan pengungkapan informasi yang luas. 

Struktur kepemilikan selanjutnya yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan  institusional  adalah  

proporsi  kepemilikan  saham  pada  akhir  tahun  yang dimiliki  oleh  lembaga,  seperti  asuransi,  bank  atau  

institusi  lain (Beiner et al, 2003). Kepemilikan institusional,  umumnya  dapat  bertindak  sebagai  pihak  yang  

memonitor perusahaan. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses 

penyusunan laporan keuangan serta pengungkapan informasi keuangan (Boediono, 2005). Sehingga dapat 

disimpulkan semakin besar kepemilikan institusional maka akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan 

informasi keuangan. 

Kepemilikan publik merupakan struktur kepemilikan yang ketiga. Kepemilikan publik adalah jumlah 

saham yang dimiliki oleh masyarakat luas. Menurut Choi (2010:46) semakin luas kepemilikan publik di sebuah 

perusahaan maka tuntutan untuk melakukan pengungkapan informasi yang lengkap semakin tinggi. Struktur 

kepemilikan terakhir adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak asing (Wayan, 2008). Apabila perusahaan memiliki kontrak dengan foreign stakeholders baik dalam 

ownership dan trade, maka perusahaan akan lebih dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Hal 

dikarekan perusahaan dengan kepemilikan saham asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri 

informasi dengan alasan hambatan geografis dan bahasa. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan 

saham asing yang besar akan didorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya lebih luas 

(Huafang dan Jianguo, 2007). 

Ball (2006) menyatakan bahwa IFRS dalam prakteknya mungkin saja tidak menghasilkan laporan 

keuangan berkualitas tinggi, dikarenakan perbedaan sistem hukum dan karakteristik regulasi lainnya. Untuk itu 

diperlukan sistem institusional yaitu tata kelola perusahaan yang memonitor dan mengelola perusahaan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi, dkk (2012) mekanisme corporate governance juga 

mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Konsep GCG pada intinya adalah internal balance dan 

external balance. Internal balance berkaitan dengan kelembagaan dan mekanisme operasional dari RUPS, 

Komisaris, dan Direksi. External balance berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai 

entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders.  

Dewan komisaris adalah unsur internal balance yang penting untuk melakukan pengawasan atas 

pengelolaan perusahaan. Menurut  Sutedi (2012:145) tugas komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi 

dalam menjalankan perusahaan, memberikan nasihat kepada direksi. Berkaitan dengan peran dewan komisaris, 

Kenneth (2010:51) berpendapat bahwa peran pengawasan dewan komisaris akan melemah jika komisaris 

berasal dari pemegang saham mayoritas dan apabila pengaruh direksi yang terlalu kuat. Maka dibutuhkan 

komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Semakin tinggi proporsi komisaris 

independen,  maka praktek pengungkapan akan semakin baik. Keberadaan komisaris independen akan 

memberikan shock teraphy kepada pengelola perusahaan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan sebaik 

mungkin termasuk melakukan pengungkapan yang baik. 

Unsur corporate governance selanjutnya adalah komite audit. Menurut Sutedi (2012:161) komite 

audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum 
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serta memastikan perusahaan telah menjalankan usahanya secara etis dan bermoral. Bapepam LK mewajibkan 

setiap perusahaan memiliki minimal dua orang komite audit yang akan mengawasi proses pengungkapan. Jadi 

semakin banyak komite audit maka pengawasan terhadap pengungkapan semakin baik sehingga pengungkapan 

akan semakin baik pula. Hal tersebut dikarenakan komite audit merupakan salah satu unsur yang independen 

untuk mengawasi pihak-pihak yang akan melakukan pengungkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik kepemilikan asing, proporsi 

komisaris independen dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure PSAK 

konvergensi IFRS. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Teori Agensi 

Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori agensi terkait kontrak antara dua pihak yakni 

agen dan prinsipal, karena kontrak tersebut akan muncul  prilaku oportunistik. Teori Keagenan sebagai 

hubungan  kerjasama antara principal (pemilik perusahaan) dan agent (manajemen perusahaan),  dimana  

principal  mendelegasikan wewenang  kepada  agent  untuk  mengelola perusahaan  dan  mengambil  keputusan. 

Jika prinsipal dan agen memaksimalkan kemampuan, maka agent dipercaya tidak akan selalu melakukan yang 

terbaik untuk kepentingan prinsipal.   

Salah satu akibat dari konflik kepentingan adalah akan muncul asimetri informasi. Asimetri informasi 

ini terjadi karena pihak  manajemen  mempunyai informasi  yang  lebih  banyak  daripada pemodal  (Husnan,  

1996:50).  

 

2.2 Pengungkapan (Disclosure) 

Pengertian  umum  disclosure adalah  pengungkapan  atau  pemberian informasi kepada masyarakat 

secara publik. Menurut Wolk, Teamex dan Dodd (2001) dalam Soewardjono (2005:579) pengertian 

pengungkapan berkaitan dengan informasi baik statemen keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk 

catatan kaki, peristiwa setelah tanggal statemen, diskusi dan analisis manajemen, perkiraan keuangan dan 

operasi dan statemen keuangan meliputi pengungkapan, segmental, serta informasi pelengkap. 

Menurut Soewardjono (2005:560) pengungkapan dapat diwajibkan untuk beberapa tujuan. Pertama, 

tujuan melindungi yang dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai 

yang naïf perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau 

tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu  pos statement 

keuangan. Kedua, tujuan informatif yang dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan 

tingkat kecanggihan tertentu. Ketiga tujuan kebutuhan khusus yang merupakan gabungan dari tujuan 

perlindungan publik dan tujuan informatif. 

 

2.3 Mandatory Disclosure PSAK Konvergensi IFRS 

Menurut Suhardjanto (2012) terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan 

pada ketentuan (required/regulated /mandatory disclosure) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary 

disclosure). Hal tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Suwardjono (2005:583) yang menyatakan bahwa 

pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang belaku. 

Jadi mandatory disclosure merupakan pengungkapan yang telah diatur secara ketat oleh aturan yang telah 

ditetapkan oleh pembuat aturan atau standar akuntansi yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang 

disyaratkan. 

Abdullah (2013) menyatakan persyaratan pengungkapan wajib dikarenakan fitur kelembagaan yang 

lemah, seperti kerangka peraturan yang tidak memadai, mekanisme penegakan hukum yang tidak efektif dan 

kekurangan akuntan yang berkualitas. Hal tersebut diakibatkan adanya perbedaan standar antar negara, maka 

diperlukan harmonisasi atau konvergensi peraturan internasional yang kemudian akan dikontrol oleh berbagai 

pihak yang tentunya sudah memahami peraturan tersebut secara global. Konvergensi  dapat  berarti  harmonisasi  

atau  standardisasi,  namun  harmonisasi  dalam konteks  akuntansi  dipandang  sebagai  suatu  proses 

meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batas tingkat  keberagaman (Dwi, dkk, 2012). 

PSAK konvergensi IFRS yang merupakan wujud harmonisasi telah dijadikan pedoman wajib atau 

diterapkan secara penuh pada Januari 2012. Semua penyajian, pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan 

harus didasarkan kepada PSAK yang telah konvergensi dengan IFRS tidak terkecuali untuk perusahaan yatau 

entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasi.  

 

2.4 Struktur Kepemilikan  

Menurut Yulianti (2012) kepemilikan saham merupakan bentuk partisipasi Stakeholder untuk 

mempengaruhi jalannya perusahaan.  Masing-masing struktur kepemilikan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 



Intan Alvionita dan Salma Taqwa 

 

 

593 

 

2.5 Kepemilikan Manajerial 
 Menurut Wayan (2008) kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajemen 

memiliki saham dalam perusahaan dan  sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Pihak  manajemen 

tersebut adalah  mereka  yang  duduk  di  dewan  komisaris  dan  dewan direksi  perusahaan. 

Kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan 

kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham.  

 

2.6 Kepemilikan Institusional  
Kepemilikan  institusional  adalah  proporsi  kepemilikan  saham  pada  akhir  tahun  yang dimiliki  

oleh  lembaga,  seperti  asuransi,  bank  atau  institusi  lain (Beiner  et al, 2003). Defenisi tersebut tidak berbeda 

dengan defenisi menurut Guna (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham oleh institusi  keuangan seperti perusahaan asuransi, bank dana pensiun dan investment 

banking. 

Sedangkan Gabriella (2011) menyatakan bahwa Kepemilikan  institusional  adalah  kepemilikan  

saham  oleh pihak-  pihak  yang  berbentuk institusi  seperti  yayasan,  bank,  perusahaan  asuransi,  perusahaan  

investasi,  dana  pensiun, perusahaan  berbentuk  perseroan  (PT),  dan  institusi  lainnya.  Institusi  biasanya  

dapat  menguasai mayoritas  saham karena  mereka  sumber daya  yang  lebih  besar dibandingkan dengan 

pemegang saham  lainnya.  Oleh  karena  menguasai  saham  mayoritas,  maka  pihak  institusional  dapat 

melakukan  pengawasan  terhadap  kebijakan  manajemen  secara  lebih  kuat  dibandingkan  dengan pemegang 

saham lainnya. 

 

2.7 Kepemilikan Asing 

Konflik  kepentingan  yang sangat  potensial  ini  menyebabkan  pentingnya  Suatu  mekanisme  yang  

diterapkan  yang  berguna untuk  melindungi  kepentingan  pemegang  saham (Jensen  and  Meckling,  1976).  

Kepemilikan  asing merupakan  proporsi  saham  biasa  perusahaan yang  dimiliki  oleh  perorangan,  badan  

hukum, pemerintah  serta  bagian-bagiannya  yang  ber-status  luar  negeri.  Kepemilikan  asing  dalam  

perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern terhadap peningkatan  good  corporate  governance  

(Simerly &Li,  2000 dalam Sutedi 2012:32). 

 

2.8 Mekanisme Corporate Governance 
Forum Corporete Governance Indonesia  (2001)  mengungkapkan  bahwa,  corporate  governance  

adalah seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  pemegang  saham, pengurus  (pengelola)  

perusahaan,  pihak  kreditur,  pemerintah,  karyawan,  serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal 

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak  dan  kewajiban  mereka  atau  dengan  kata  lain  suatu  sistem  yang 

mengendalikan  perusahaan.  Berikut dua proksi mekanisme corporate governance adalah sebagai berikut : 

 

2.9 Proporsi Komisaris Independen  
  Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi.  FCGI  (2001)  

menyatakan  bahwa,  kriteria  komisaris  independen  di Indonesia  diambil  dari  kriteria  otoritas  bursa  efek  

Australia  tentang  outside directors, di mana kriteria tersebut menekankan tentang pentingnya independensi 

dalam dewan komisaris.  

Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  Nomor:  PER-01/MBU/2011  menyebutkan  bahwa,  dalam  

komposisi  dewan  komisaris  , paling  sedikit  20%  (dua  puluh  persen)  merupakan  anggota  dewan komisaris  

Independen  yang  ditetapkan  dalam  keputusan pengangkatannya.   

 

2.10 Jumlah Anggota Komite Audit  

Komite  audit  adalah  komite  yang  bertugas  membantu  dewan  komisaris  untuk memastikan bahwa 

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang  berlaku  umum,  struktur  

pengendalian  internal  perusahaan  dilaksanakan  dengan  baik, pelaksanaan  audit  internal  maupun  eksternal  

dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  audit  yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan 

oleh manajemen (BAPEPAM-LK, 2010).     

FCGI  (2001)  mengungkapkan  bahwa,  agar  dapat  menjalankan  fungsinya di  tengah  lingkungan  

bisnis  yang  kompleks  dengan  baik,  dewan  komisaris  perlu membentuk komite-komite yang membantunya 

menjalankan tugas, salah satunya adalah  komite  audit.   
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2.11 Pengembangan Hipotesis 

2.11.1 Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure PSAK Konvergensi 

IFRS.  

Menurut Setyo (2010) masalah  keagenan  potensial terjadi  apabila  pihak  manajer  tidak memiliki  

saham  mayoritas  perusahaan, sehingga  manajer  cenderung  bertindak untuk  mengejar  kepentingannya  

sendiri dan  tidak  memaksimumkan  nilai perusahaan. Oleh karena itu muncul konflik kepentingan yang akan 

mempengaruhi praktek pengungkapan informasi yang digunakan oleh pemegang saham untuk pengambilan 

keputusan. Berdasarkan hal tersebut keberadaan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen menjadi hal yang 

penting untuk mengurangi konflik kepentingan sehingga meningkatkan pengungkapan informasi. Semakin 

banyak saham yang dimiliki manajerial maka manajemen akan sangat memperhatikan kinerja keuangan yang 

akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Sehingga konflik kepentingan tidak terjadi lagi karena manajemen 

bertindak sebagai pegelola sekaligus pemegang saham. Manajemen akan cenderung mengungkapkan informasi 

yang akan memaksimalkan nilai pemegang saham. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

Hipotesis 1: Kepemilikan manajerial  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  tingkat  kepatuhan mandatory 

disclosure PSAK konvergensi IFRS. 

 

2.11.2 Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Dislousure PSAK Konvergensi 

IFRS  

Kepemilikan  institusional  memiliki  kemampuan  untuk  mengendalikan  pihak manajemen  melalui  

proses  monitoring  secara  efektif  sehingga  akan  mempengaruhi  tingkat pengungkapan wajib (Boediono, 

2005). Kepemilikan institusional dominan akan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan. 

Kebutuhan sebuah intitusi akan informasi yang bermanfaat akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib 

perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 2:  Kepemilikan  institusional  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  tingkat  kepatuhan 

mandatory disclosure PSAK Konvergensi IFRS. 

 

2.11.3 Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure PSAK Konvergensi IFRS.  

Menurut Choi (2010:46) pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi tuntutan 

kepemilikan publik yang luas. Dari penjelasan ini maka jumlah kepemilikan publik akan berpengaruh terhadap 

pengungkapan. Artinya semakin banyak atau luas pihak yang berkepentingan dengan perusahaan maka 

perusahaan semakin dituntut untuk memberikan pengungkapan yang luas. Berdasarkan uraian di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 3 : Kepemilikan publik  berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan  mandatory 

disclosure PSAK Konvergensi IFRS 

 

2.11.4 Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure PSAK Konvergensi IFRS.  

Berdasarkan  teori  keagenan,  perbedaan  kepentingan  antara  manajer  dan  pemegang  saham 

mengakibatkan  timbulnya  konfik  yang  biasa disebut  agency  conflict.  Konflik  kepentingan  yang sangat  

potensial  ini  menyebabkan  pentingnya suatu  mekanisme  yang  diterapkan  yang  berguna untuk  melindungi  

kepentingan  pemegang  saham (Jensen  and  Meckling,  1976).  

Kepemilikan  asing  dalam  perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern terhadap peningkatan  

pengelolaan perushaan yang baik sehingga meningkatkan tingkat pengungkapan. Berdasarkan uraian diatas 

maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

Hipotesis 4 : Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat  kepatuhan  mandatory 

disclosure PSAK Konvergensi IFRS 

 

2.11.5 Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure PSAK 

Konvergensi IFRS. 

Proporsi komisaris independen memegang peran penting dalam perusahaan untuk melakukan 

pengawasan  terhadap  kinerja  manajemen,  sehingga  dapat  meningkatkan transparansi  dalam  pelaporan  

keuangan. Pengawasan yang dilakukan komisaris independen akan terbebas dari kepentingan pihak manapun 

sehingga akan menjamin terlaksananya pengelolaan perusahaan yang baik.  

Dewan komisaris yang bertindak sebagai pengawas akan senantiasa bekerja sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku termasuk ketentuan tentang pengungkapan wajib perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

disimpulkan pengawasan terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh komisaris independen akan 

meningkatkan kualitas dan luasnya pengugkapan informasi oleh manajemen perusahaan. Hal  ini  sesuai  dengan  

penelitian yang  dilakukan  oleh  Prawinandi, dkk.  (2012)  pada  perusahaan  jasa  di Indonesia.  Berdasarkan 

uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  
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Hipotesis 5: Proporsi  komisaris  independen  berpengaruh signifikan positif terhadap  tingkat  kepatuhan  

mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS 

 

2.11.6 Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure PSAK 

Konvergensi IFRS. 

Perusahaan  go  public  di  Indonesia  diwajibkan  memiliki  komite audit  yang  bertugas  untuk  

memberi  pendapat  kepada  dewan  komisaris terhadap  laporan  atau  hal-hal  yang  perlu  disampaikan  oleh  

dewan  direksi kepada  dewan  komisaris.  Membangun  peran  komite  audit  yang  efektif tidak  dapat  terlepas  

dari  kacamata  penerapan  prinsip  GCG  secara keseluruhan  di  suatu  perusahaan  dimana  independensi,  

transparansi  dan disclosure,  akuntabilitas  dan  tanggung  jawab,  serta  sikap  adil. Dalam  praktik  gorporate  

governance, teori  agensi  mensyaratkan untuk  melakukan  pengungkapan  laporan  keuangan  untuk  

menghindari konflik diantara pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini  anggota komite audit berperan untuk 

mengawasi manajemen agar mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap dan jelas.Jadi dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar jumlah anggota  komite  audit  maka  akan  semakin  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  

pengungkapan.  Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 6 : Jumlah Anggota Komite Audit  berpengaruh signifikan positif terhadap  tingkat  kepatuhan 

Mandatory Disclosure PSAK Konvergensi IFRS 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Sampel dan Jenis Data  

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal yakni penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisisi hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Objek penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2011-2013. Sedangkan populasi 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 – 2013, dengan jumlah 

anggota populasi adalah 135 Perusahaan Manufaktur.  

Sampel penelitian ditetapkan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria yang digunakan adalah 

(1) perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian yakni 2011-

2013, (2) tidak delisting/dikeluarkan selama periode penelitian yakni 2011-2013, (3) menyajikan data laporan 

tahunan lengkap tahun 2011-2013, serta (4) menyajikan laporan keuangan konsolidasian tahun 2011-2013. 

Jumlah sampel sebanyak 72 perusahaan.  

 Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter berupa laporan keuangan, catatan atas 

laporan keuangan dan laporan tahunan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  

tahun 2011-2013. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan 

melakukan investigasi terhadap laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan laporan tahunan 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan Mandatory Disclosure PSAK konvergensi IFRS.  

Identifikasi item pengungkapan dilakukan dengan menggunakan item pengungkapan pada PSAK 4 Laporan 

Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri, PSAK 7 Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi dan 

PPSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi.  

Pengukuran variabel tingkat kepatuhan Mandatory Disclosure PSAK Konvergensi IFRS menggunakan 

teknik scoring yaitu  jika item yang wajib diungkapkan dapat diterapkan (applicabel) dalam perusahaan item 

tersebut diungkapkan oleh perusahaan maka diberi skor 1, jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0, 

dan jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan akan diberi tanda N/A (Not Applicable).  

Rumus untuk menghitung tingkat kepatuhan Mandatory Dislousure PSAK Konvergensi IFRS adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Dimana: 

MANDSCRBY = Skor Mandatory Disclosure PSAK Konvergensi IFRS pada perusahaan x dan tahun y 

SCRBY   =  Jumlah Item yang diungkapkan perusahaan x pada tahun y 

MAXBY   =  Nilai Maksimum yang mungkin dicapai perusahaan x pada tahun y 

 

Kepemilikan manajerial sebagai variabel independen dilihat laporan tahunan perusahaan sampel. 

Kepemilikan manajerial akan dilihat dari persentase saham yang dikelola oleh manajemen perusahaan. Hal ini 

         

 
      
      

        



Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme Corporate Governance...  

 
 

 

596 
 

juga dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan perusahaan sampel. Kepemilikan instritusional sebagai 

variabel independen kedua dilihat laporan tahunan perusahaan sampel.  Kepemilikan institusional dilihat dari 

persentas saham yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia (institusional lokal). Hal ini juga dapat dilihat dalam 

catatan atas laporan keuangan perusahaan sampel. Kepemilikan publik merupakan variabel independen ketiga 

dilihat laporan tahunan perusahaan sampel. Kepemilikan publik dilihat dari persentase saham yang dimiliki oleh 

publik. Hal ini juga dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan sampel.  

Kepemilikan asing merupakan variabel independen ketiga yang diukur dengan proporsi kepemilikan 

saham asing yang menanamkan modal pada perusahaan. Proporsi kepemilkan asing dapat terlihat pada laporan 

tahunan tiap perusahaan.  Proporsi Dewan komisaris independen dapat dilihat dari laporan tahunan perusahaan 

tercatat. Proporsi dewan komisaris independen dapat dicari dengan membandingkan antara jumlah dewan 

komisaris independen dengan jumlah keseluruh dewan komisaris perusahaan sampel. Jumlah anggota komite 

audit dapat dilihat dari laporan tahunan perusahaan tercatat. Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol diukur 

dengan nilai kapitalisasi pasar atau ukuran pasar dengan cara membandingkan antara harga per lembar saham 

dengan laba per lembar saham. Hal ini dikarenakan tingkat pengungkapan sangat berhubungan dengan pihak-

pihak-pihak berkepentingan (shareholders). Salah satu bagian dari pihak-pihak berkepentingan tersebut adalah 

masyarakat. Nilai kapitalisasi pasar menggambarkan respon masyrakat terhadap suatu perusahaan. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan content analysis, analisis deskriptif, analisis 

regregi data panel, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t.  

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Deskriptif 

Berdasarkan analisis statistik dekriptif) diperoleh variabel tingkat kepatuhan mandatory disclousure 

PSAK konvergensi IFRS yang disingkat dengan MANDSC memiliki rata-rata 66,856% dengan standar deviasi 

0,105239. Tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 92,3% dan terendah sebesar 35%.  Variabel kepemilikan 

manajerial standar deviasi 0,115257, kepemilikan tertinggi sebesar 87,5% dan terendah sebesar 0%. Variabel 

kepemilikan institusional memiliki rata-rata 68.56% dengan standar deviasi 0.208115. Kepemilikan institusional 

tertinggi sebesar 98,2% dan terendah sebesar 0.%. 

Variabel kepemilikan publik memiliki rata-rata 25,79% dengan standar deviasi 0,169104. Kepemilikan 

publik tertinggi sebesar 74,8% dan terendah sebesar 1.04.%. Variabel tingkat kepemilikan asing memiliki rata-

rata 34,38% dengan standar deviasi 0.322689.  Kepemilikan asing tertinggi sebesar 99 % dan terendah sebesar 

0.%. Variabel proporsi komisaris independen memiliki rata-rata 0.413852 dengan standar deviasi 0.131305. 

Proporsi komisaris independen tertinggi sebesar 1,00 dan terendah sebesar 0,2. Variabel jumlah anggota komite 

audit  memiliki rata-rata 3 orang dengan standar deviasi 0,616298. Jumlah anggota komite audit tertinggi adalah 

6 orang dan terendah sebesar 0 orang. Variabel kontrol ukuran perusahaan rata-rata 27.9685 dengan standar 

deviasi 2,332578. Ukuran perusahaan tertinggi sebesar 33,35300 dan terendah sebesar 21,687. 

 

4.2 Analisis Induktif 

4.2.1 Analisis Model Regresi Panel 

Dari pengolahan menggunakan eviews 6 di atas, maka diperoleh persamaan regresi data panel sebagai 

berikut: 

 

MANDSC = 0.233563+ 0.112918 (KEPMAN) + 0.039608 (KEPINS) -0.007830(KEPUB)+ 0.001563 

(KEPSING)- 0.078298 (KOPMID)  +0.018494 (ANGKOAD)+ 0.013234 (SIZE) 

 

Koefisien tertinggi tertinggi terletak pada koefisien KOPMIND yang bernilai -0.078298. Artinya dari enam 

variabel yang diteliti komisaris independen adalah variabel terkuat yang mempengaruhi negatif tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS. Semakin besar keberadaan atau proporsi dewan 

komisaris independen maka tingkat kepatuhan manadatory disclosure akan semakin rendah.  

Aspek kedua yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan dan memperbaiki tingkat kepatuhan 

mandatory disclosure adalah kepemilikan institusional yang memiliki nilai koefisien sebesar 0.039608 dan 

selanjutnya adalah kepemilikan asing yang memiliki koefisien sebesar 0.028483. artinya ketiga aspek diatas 

mesti diperhatikan dan dioptimalkan keberadaannya di dalam perusahaan. 

 

4.2.2 Chow Test atau Likelyhood Test 

Berdasarkan hasil uji Chow-Test pada test dengan menggunakan eviews, didapat probabilitas sebesar 

0,000. Nilai probabilitasnya kecil dari level signifikan (α = 0,05), maka H0 untuk model ini di tolak dan Ha 
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diterima, sehingga estimasi yang lebih baik digunakan dalam model ini adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Untuk itu perlu dilanjutkan ke uji Hausman test. 

 

4.2.3 Hausman Test 

Berdasarkan hasil uji Hausman test) dengan menggunakan eviews, didapat probabilitas sebesar 0.8207. 

Nilai probabilitasnya lebih dari level signifikan (α = 0,05), maka H0 untuk model ini di terima dan Ha ditolak, 

sehingga estimasi yang lebih baik digunakan dalam model ini adalah Random Effect Model (REM). Untuk itu 

tidak pelu lagi dilakukan uji asumsi klasik. 

 

4.3 Uji Model 

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Nilai adjusted R
2
 yang diperoleh sebesar 0.059137. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel 

independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen sebesar  5.914%. dan sebesar 94,086 % ditentukan 

oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam model pada penelitian ini.  

 

4.3.2 Uji F (Simultan) 

Probabilitas F-statistic yang diperoleh sebesar 0.006027 lebih kecil dari sig (0,05). Hal ini menandakan 

bahwa model regresi linear berganda diterima atau model  regresi  ini menunjukkan  tingkatan  yang  baik  

(good  overall  model  fit)  sehingga  model  regresi  dapat digunakan  untuk  memprediksi  tingkat kepatuhan  

mandatory disclosure  atau  dapat  dikatakan  bahwa variabel independen dan variabel kontrol berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). 

 

4.4 Pengujian Hipotesisi (Uji t) dan pembahasan  

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan 

kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure PSAK 

konvergensi IFRS, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, proporsi komisaris independen dan 

jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure PSAK 

konvergensi IFRS. 

Kepemilikan manajerial (KEPMAN) memiliki koefisien β positif sebesar 0.112918, nilai thitung sebesar 

1.962646 dan nilai signifikansi 0.0510>0,05. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesisi satu sehingga 

hipotesis 1 ditolak. Hal ini dikarenakan Hal ini dimungkinkan karena secara statistik rata-rata jumlah 

kepemilikan saham manajerial pada perusahaan di Indonesia relatif kecil sehingga belum terdapat keselarasan 

kepentingan antara pemilik dan manajer. Adanya kepemilikan manajerial yang relatif kecil menyebabkan 

manajer belum dapat memaksimalkan pengungkapan (Wayan, 2008).  

Penjelasan tersebut diperkuat oleh pendapat Akhtaruddin (2008) yang menyatakan bahwa Manajer 

memiliki akses yang baik untuk informasi internal dibandingkan pihak-pihak eksternal. Informasi perusahaan 

tidak disediakan untuk publik jika kepemilikan mayoritas dimiliki oleh manajemen. Konsentrasi kepemilikan 

pada manajemen tidak memotivasi manajemen untuk melakukan pengungkapan karena permintaan informasi 

relatif rendah dibandingkan konsentrrasi kepemilikan pihak eksternal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan kepemilikan manajerial tidak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mandatory disclosure. 

Kepemilikan intitusional (KEPINS) memiliki koefisien β bernilai positif sebesar 0.039608, nilai thitung 

sebesar 2.866279 dan nilai signifikansi 0.0046<0,05. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis 2 sehingga dapat 

disimpulkan hipotesis 2 diterima. Pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan 

mandatory disclosure sejalan dengan pendapat Bushee (1998) dalam Boediono (2005) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan  institusional  memiliki  kemampuan  untuk  mengurangi  insentif para  manajer  yang  

mementingkan  diri  sendiri  melalui  tingkat  pengawasan  yang intens.  Tingkat  kepemilikan  institusional  

yang  tinggi  akan  menimbulkan  usaha pengawasan  yang  lebih  besar  oleh  pihak  investor institusional  

sehingga  dapat menghalangi  perilaku  opportunistic  manajer yang akan menyembunyikan informasi demi 

kepemtingan pihak tertentu.  Dalam  hal  ini  pihak  manajemen diwajibkan  untuk  melakukan  pengungkapan  

informasi  seluas-luasnya  untuk  dapat mempertahankan investor institusional. 

Kepemilikan publik (KEPUB) memiliki koefisien β bernilai negatif sebesar -0.001563, nilai thitung 

sebesar -0.024075 dan nilai signifikansi 0.9808> 0,05. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesisi 3 sehingga 

disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  investor publik  yang  kebanyakan  

merupakan  investor  kecil  tidak  memiliki  kekuatan  tawar  yang  seimbang  dengan  manajemen,  sehingga  

tidak  ada  perbedaan besarnya  tuntutan  informasi  antara  situasi  jika  mayoritas  saham  perusahaan dimiliki 

oleh publik dan jika sebaliknya, (Hal ini di buktikan bahwa kepemilikan masyarakat masing-masing kecil 5%).  

Sutedi (2012) menjelaskan bahwa kedudukan pemegang saham minoritas yang jumlah besar dan 

tersebar tidak dapat dipersatukan dan sering tidak terwakili dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, 

menyebabkan kedudukan dan kewenangannya juga kurang penting dalam pengambilan keputusan dalam sebuah 

entitas termasuk dalam hal pengungkapan. Hal tersebut akan menyebabkan kepemilikan publik tidak dapat 
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mempengaruhi tingkat kepatuhan mandatory disclosure.Menurut Choi (2010:46) pengungkapan dilakukan 

sangat lengkap untuk memenuhi tuntutan kepemilikan publik yang luas, namun dilihat dari rata-rata jumlah 

kepemilikan publik di perusahaan manufaktur kecil yakni sebesar 24,96% tahun 2011, sebesar 26,17% tahun 

2012 dan 26,22% di tahun 2013. Maka kemampuan tawar menawar dan tuntutan publik terhadap manajemen 

menjadi lemah. Oleh karena itu keberadaan kepemilikan publik menjadi tidak berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan pengungkapan. 

Kepemilikan Asing memiliki koefisien β kepemilikan asing (KEPSING) bernilai positif sebesar 

0.028483, nilai thitung sebesar 2.436663 dan nilai signifikansi 0.0157< 0,05. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis 

4 sehingga hipotesis 4 diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat Simerly % Li, 2000 dalam Sutedi 2012:32 

yang menyatakan bahwa kepemilikan asing sangat concern terhadap peningkatan kualitas informasi yang harus 

diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan. Wayan (2008) berpendapat bahwa semakin 

tinggi kepemilikan asing, maka pihak asing sebagai pemegang saham mayoritas akan menunjuk orang asing 

untuk menjabat sebagai dewan komisaris atau dewan direksi, dengan demikian keselarasan antara tujuan asing 

dan manajemen terkait pengungkapan akan dicapai. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fibrianti (2004) yang menemukan kepemilikan asing 

berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang termasuk dalam 

perusahaan milik asing (PMA) akan melakukan pengungkapan yang lebih luas  karena  mempunyai  sistem  

akuntansi  yang  lebih  efisien untuk memenuhi  kebutuhan pengendalian  internal  dan kebutuhan  informasi 

perusahaan  induknya. 

Proporsi  komisaris  independen  (KOPMIND)  memiliki koefisien β bernilai negatif sebesar -

0.078298, nilai thitung sebesar -3.407369 dan nilai signifikansi 0.0008< 0,05. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

hipotesis 5 sehingga hipotesis 5 ditolak. Sutedi (2011) menjelaskan bahwa dalam prakteknya, sebagian besar 

perusahaan di Indonesia telah memenuhi ketentuan dengan memilih komisaris independen sesuai dengan 

kriteria dan semangat independensi yang diharapkan, namun ketentuan Bapepam LK yang mensyaratkan 

minimum dewan komisaris independen sebesar  30,000% atau minimal 1 orang belum  cukup  tinggi  untuk  

membuat  komisaris  independen  tersebut mendominasi  kebijakan  yang  diambil  oleh  dewan  komisaris . Jika  

komisaris independen  merupakan  pihak  mayoritas  (>50,000%)  mungkin  dapat  lebih  efektif  dalam  

memonitor perusahaan (Dwi 2012). 

Sutedi (2012:146) berpendapat bahwa lemahnya pengawasan dan peranan dewan komisaris termasuk 

komisaris independen di Indonesia  dikarenakan dua kecenderungan. Kecenderungan pertama, peran dewan 

komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan. Kecenderungan kedua, peran komisaris yang lemah dalam 

melaksanakan fungsinya. Kecendrungan pertama dimungkinkan karena komisaris mewakili pemegang saham 

mayoritas atau pemegang saham mayoritas itu sendiri. Dalam hal ini komisaris terlalu sering mengintervensi 

direksi dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya efektifitas direksi dalam pengambilan keputusan yang bersifat 

teknis terhambat. Bisa juga terjadi keputusan perusahaan diambil tanpa melibatkan direksi dalam prosesnya. 

Sebaliknya kecenderungan kedua dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama, direksi 

kedudukannya sangat kuat sehingga efektifitas komisaris dalam fungsi pengawasannya menjadi terhambat. 

Dalam hal ini direksi sangat enggan membagi wewenang, adanya tekanan sosial politik terhadap komisaris, 

serta tidak adanya perencanaan mekanisme pengawasan terhadap manajemen perusahaan disebabkan direksi 

tidak memberikan informasi yang cukup. Kedudukan direksi yang kuat ini dimungkinkan karena telah mewakili 

pemegang saham mayoritas atau pemegang saham mayoritas itu sendiri. 

Faktor kedua, kompetensi dan integritas komisaris yang lemah. Lemahnya posisi dan peranan 

komisaris ini dikarenakan pengangkatan komisaris diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun 

berdasarkan hubungan keluarga atau kenalan dekat. Seringkali pula mantan pejabat pemerintah ataupun yang 

masih aktif, biasanya diangkat sebagai komisaris suatu perusahaan dengan tujuan agar mempunyai akses ke 

instansi pemerintahan yang bersangkutan. Hal inilah yang akan berimbas pada kualitas independensi komisaris. 

Padahal independensi komisaris adalah hal yang fundamental sifatnya dalam melakukan fungsi pengawasan 

agar terciptanya good corporate governance.  

Praktiknya tidak jarang komisaris independen hanya diperlukan sebagai suatu shock teraphy bagi 

orang-orang yang bermaksud tidak baik terhadap perseroan. Selayaknya komisaris independen adalah pihak 

yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap bidang usaha entitas. Hal tersebut akan mempengaruhi 

persetujuan dari keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum entitas pada pemegang sahamnya 

(Sutedi, 2012:146) 

Jumlah anggota komite audit (ANGKOAD) memiliki koefisien β bernilai positif sebesar 0.018494, 

nilai thitung sebesar 1.954254 dan nilai signifikansi 0.0520>0,05. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesisi 6 

sehingga hipotesis 6 ditolak. Sutedi (2011) menjelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris 

dengan fungsi membantu dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, pelaksanaan audit 

internal dan eksternal serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Komite audit 

dipandang sebagai mekanisme yang penting untuk meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong 

manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi kepada publik. Hal tersebut terkait dengan fungsi 
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keberadaan komite audit yang dijelaskan oleh Serly (2013) bahwa keberadaan komite audit berhubungan dengan 

pelaporan keuangan yang terpercaya, seperti mengurangi kesalahan, dan faktor-faktor yang menyebabkan 

laporan keuangan menjadi kurang terpercaya.  

Keberadaan komite audit seharusnya mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi lebih 

banyak kepeda publik. Namun hasil statistik membuktikan bahwa koefisien jumlah anggota komite audit 

bernilai posistif dan tidak signifikan. Ini berarti peningkatan atau penurunan jumlah komite audit tidak 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS. Kent & Stewart (2008) 

menyatakan bahwa komite audit dewasa ini memiliki keahlian yang kurang memadai di bidang akuntansi, 

sehingga ketergantungan terhadap auditor eksternal semakin besar. Lebih lanjut jumlah komite audit yang kecil 

cendrung meningkatkan kebutuhan akan peran auditor eksternal untuk meningkatkan kualitas penyajian 

informasi keuangan. 

Kebanyakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki jumlah komite 

audit yang sama yakni 3 orang,  hanya 1,25% dari keseluruhan perusahaan yang memiliki komite audit lebih 

dari 3 orang. Sesuai dengan pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan  oleh  

KNKG  tahun  2006, memiliki 4 tugas penting dan cukup berat yaitu memastikan: (a) Laporan keuangan 

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. (b) Struktur pengendalian internal 

perusahaan dilaksanakan dengan baik, (c) Pelaksanaan  audit  internal  meupun  eksternal  dilaksanakan  sesuai  

dengan standar audit yang berlaku, dan (d) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 

Apabila komite audit tidak memiliki keahlian memadai di bidang akuntansi maka perusahaan akan cenderung 

bergantung kepada auditor eksternal untuk menyajikan laporan keuangan secara terpercaya. Jadi keberadaan 

komite audit dipandang tidak memiliki pengaru terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure 

 

 

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

a. Simpulan 

Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS. 

b. Struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

tingkat  kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS. 

c. Struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan publik  tidak berpengaruh terhadap tingkat  kepatuhan  

mandatory disclosure PSAK Konvergensi IFRS. 

d. Struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat  

kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS secara signifikan. 

e. Mekanisme corporate governace yang terdiri dari proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

tingkat  kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS. 

f. Mekanisme corporate governace yang terdiri  jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS meski tidak signifikan 

 

b. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun peneliti sudah mengunakan enam variabel independen dan satu variabel kontrol namun 

pengaruh bersama-samanya masih kecil yaitu dengan nilai adjusted R
2 

sebesar 0.059499. Hal tersebut 

menjelaskan  masih ada sejumlah variabel lain yang belum digunakan, yang juga memiliki kontribusi dalam 

mempengaruhi tingkat kepatuhan mandaory disclosure PSAK konvergensi IFRS. 

Untuk variabel yang berkaitan dengan komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit hal ini 

memiliki kelemahan karena setelah dilakukan pengolahan data ditemukan bahwa rata-rata setiap perusahaan 

memiliki jumlah komite audit yang hampir sama. Artinya dengan penggunakaan jumlah anggota komite audit 

belum dapat menjelaskan secara maksimal mekanisme corporate governace itu sendiri. 

 

5.3 Saran 

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan lebih banyak PSAK yang sudah konvergensi 

dengan IFRS. Selain itu disarankan untuk menemukan metode pemberian skor untuk melihat tingkat 

kepatuhan pengungkapan yang lebih baik dan objektif sehingga hasilnya lebih maksimal, salah satunya 

adalah menggunakan skor yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK 

b. Peneliti selanjutnya, diharapkan agar menggunakan variabel yang lain selain yang telah digunakan dalam 

penelitian ini, terutama variabel yang berkaitan dengan keuangan seperti karena diduga variabel yang 

berkaitan dengan keuangan juga mempengauhi tingkat kepatuhan pengungkapan. 
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c. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kuantitas pengungkapan atau tingkat kepatuhan pengungkapan 

PSAK konvergensi IFRS, jadi disarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian tentang kualitas 

pengungkapan PSAK konvergensi IFRS.  
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