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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah Corporate Goverance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee

tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadburry Report. Laporan ini

dipandang sebagai titik balik (turning point) yang menentukan praktik Corporate

Gorvernance di seluruh dunia. Cadburry menyatakan bahwa pengungkapan

Corporate Governance penting untuk dilakukan, karena pengungkapan Corporate

Governance yang akurat, tepat waktu, dan terbuka (transparan) akan menambah

nilai (value) bagi semua kepentingan (stakeholders). Sebaliknya, tanpa adanya

pengungkapan Corporate Governance yang jelas, para stakeholder tidak dapat

mengetahui bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh

manajemen benar-benar untuk kepentingan mereka (Emirzon, 2006).

Di Indonesia isu mengenai Corporate Governance mulai mengemuka pada tahun

1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan dan lamanya proses

perbaikan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan

kesadaran akan pentingnya Good Corporate Governance. Salah satu upaya yang

dilakukan pemerintah adalah membentuk suatu komite pada tahun 1999 yang

tugasnya merekomendasikan pedoman umum Good Corporate Governance yang

pertama, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG).
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Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko Ekuin No:

KEP/31/M.EKUIN/08/1999.

Pedoman umum Good Corporate Governence telah beberapa kali disempurnakan,

pedoman tersebut dipublikasikan sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia

dalam mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance, termasuk

rekomendasi mengenai keharusan membuat pengungkapan praktek Good

Corporate Governance. Pada bulan November tahun 2004, berdasarkan

Keputusan Menko Bidang Perekonomian No: KEP/49/M.EKON/11/2004,

KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang

terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dalam pembentukan

komite ini menghasilkan pedoman umum Good Corporate Governance tahun

2006. Peraturan Bank Indonesia tentang GCG yang dirubah dengan PBI No:

8/14/GCG/2006. Pedoman ini bukan merupakan peraturan perundangan sehingga

tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat. Peraturan BAPEPAM melalui

keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No:

KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten

atau perusahaan publik  menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian

singkat mengenai penerapan Corporate Governance perusahaan yang telah dan

akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan.

Definisi laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan (2002) merupakan

bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (seperti

laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi
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penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Definisi

lainnya yaitu laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk

catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk

mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu

entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama

suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau

basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kualitas informasi dapat dilihat dari sejauh mana luas pengungkapan laporan

tahunan yang dibuat oleh perusahaan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk

memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode

waktu yang telah berlalu, serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban

manajemen (Khomsiyah, 2003).

Perusahaan setiap tahunnya akan membuat laporan keuangan untuk melaporkan

semua kegiatan keuangannya. Laporan tersebut menggambarkan hasil-hasil yang

telah dicapai perusahaan selama satu periode yang lalu. Semakin ketatnya

persaingan, perusahaan semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya,

salah satunya dengan banyaknya informasi yang diungkapkan pada laporan

tahunan mereka. Laporan tahunan merupakan media bagi manajer untuk

mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Oleh karena

itu, laporan tersebut dapat digunakan para pemegang saham, stakeholders dan

pihak-pihak lainnya untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola

perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan corporate governance

akan memberikan lebih banyak informasi dalam rangka mengurangi asimetri

informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat
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pengungkapan, semakin baik pelaksanaan corporate governance oleh suatu

perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap. Demikian juga

sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi

dalam laporan tahunan akan menunjukkan bahwa implementasi corporate

governance pada perusahaan tersebut semakin baik (Khomsiyah, 2003).

Laporan tahunan (Annual Report) media utama penyampaian informasi oleh

manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan tahunan

mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang

saham, kreditor, dan stakeholders lainnya. Laporan tahunan merupakan mencakup

hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki dan laporan

pelengkap. Sehingga dalam laporan tahunan tersebut dapat diketahui seberapa

kuat informasi pengungkapan yang diajukan oleh perusahaan. Pengungkapan

dalam penyajian laporan keuangan berupa pelaporan keuangan, pernyataan

manajemen atau informasi di luar lingkup pelaporan yang dibuat oleh perusahaan.

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti

bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan mengenai

hasil aktivitas unit usaha.

Jadi pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan yang telah

menerapankan Corporate Governance akan meningkatkan ketaatan  perusahaan

terhadap peraturan tentang pengungkapan informasi dan meningkatkan jumlah

informasi yang diungkapkan. Semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh

perusahaan dalam laporan tahunan maka sistem dan pengelolaan perusahaan

tersebut akan semakin baik. Pihak perusahaan sebagai pemilik informasi tentang
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operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh tidak akan memberikan

seluruh informasi atas kepemilikannya, tetapi pihak pemegang kepentingan akan

meminta manajemen memberikan informasi selengkapnya. Keinginan tersebut

pada umumnya sangat sulit dipenuhi dikarenakan beberapa faktor seperti biaya

penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari risiko untuk terlihat

kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi dan

sebagainya. Dalam hal ini pengungkapan informasi merupakan upaya untuk

melindungi hak-hak pemegang kepentingan karena dengan adanya pengungkapan

informasi maka perusahaan akan bertindak sebaik mungkin dalam menjaminan

atau melindungi kepentingan pihak investor dan sebagai bentuk transparansi yang

dilakukan perusahaan untuk pencitraan dalam meningkatkan kepercayaan publik

pada perusahaan.

Di Indonesia penelitian tentang pengaruh corporate governance terhadap

pengungkapan informasi diantaranya dilakukan oleh Khomsiyah (2003) yang

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara implementasi corporate

governance dengan tingkat pengungkapan informasi. Ukuran perusahaan dan

regulasi secara positif berhubungan dengan indeks corporate governance dan

pengungkapan informasi. Struktur kepemilikan masyarakat, komposisi komisaris

independen, dan keberadaan komite audit mempunyai hubungan yang signifikan

dengan indeks corporate governance dan pengungkapan informasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mintara (2008), didapatkan hasil corporate

governance dan regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan

informasi yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan tahunan.
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Sedangkan ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dewan komisaris

independen, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan informasi.

Kemudian penelitian Diyanti (2010) menyatakan variabel komposisi dewan

komisaris independen, komposisi komite audit, struktur kepemilikan saham

publik dan struktur kepemilikan saham manajerial berpengaruh signifikan

terhadap tingkat kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan

informasi.

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat inkonsisten pengaruh dari penerapan

good corporate governance terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan

oleh perusahaan. Mengingat pentingnya penerapan good corporate governance

dan pengungkapan informasi berdasarkan dari uraian diatas maka dalam penulisan

skripsi ini penulis mengambil judul “ Pengaruh Implementasi Corporate

Governance Terhadap Pengungkapan Informasi “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian, maka yang menjadi pokok

permasalahan adalah : Apakah Corporate Governance mempengaruhi

pengungkapan informasi dalam laporan tahunan ?

1.3 Batasan Masalah

1. Faktor-faktor yang diteliti yaitu Struktur kepemilikan Manajerial, Komisaris

Independen, Komite Audit, ROE, dan Pengungkapan Informasi.
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2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2006 sampai 2010.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui  apakah implementasi Corporate

Governance berpengaruh terhadap pengungkapan informasi dalam laporan

tahunan perusahaan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh penerapan

Good Corporate Governance terhadap pengungkapan informasi dalam laporan

tahunan perusahaan di Indonesia dan acuan untuk penelitian berikutnya.

2. Bagi Investor

Membantu memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dengan melihat

penerapan Good Corporate Governance sehingga dapat mengambil keputusan

investasi yang tepat.

3. Bagi Perusahaan

Membantu memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan, dalam hal ini

penerapan Good Corporate Governance, sehingga dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam menentukan keputusan di masa mendatang.


