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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Good Corporate Governance

Komite Cadbury 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 pertanggungjawaban kepada

stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur,

manajer, pemegang saham, dan sebagainya. Organization for Economic

Cooperation and Development (OCED) mendefinisikan Corporate Governance

sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board,

pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan

perusahaan (Mintara, 2008). FCGI (Forum for Corporate Governance in

Indonesia) dalam Trihastuti Wordpress (2010) mendefinisikan tata kelola

perusahaan (Corporate Governance) sebagai seperangkat peraturan yang

mengatur hubungan antara pemegang, 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 mengendalilan perusahaan.
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Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: KEP-117/M-

MBU/2002, Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang

digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya,

berlandaskan peraturan perundangan dan etika. Komite Nasional Kebijakan

Corporate Governance (KNKCG) mendefinisikan Corporate Governance sebagai

struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna

memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka

panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan pemegang

kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan dan norma yang berlaku.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan

merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan

antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama ketiga kelompok dalam

korporasi, yakni pemegang saham, dewan komisaris dan manajemen yang

memiliki fungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan korporasi dalam rangka

pencapaian target kinerjanya.

2.1.2 Kepemilikan Manajerial (Insider Ownership)

Kepemilikan manajerial menunjukkan jumlah keseluruhan saham yang dimiliki

oleh pihak manajemen perusahaan.  Nurlela (2008) menyatakan bahwa

kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh

direksi, manajer dan dewan komisaris. Kepemilikan manajerial terhadap

perusahaan merupakan persentase suara yang berkaitan dengan saham dan option
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yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan. Besar kecilnya jumlah

kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya

kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan

dengan jumlah kepemilikan saham yang besar seharusnya mempunyai konflik

keagenan yang rendah dan biaya keagenan yang rendah pula. Konflik keagenan

yang rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva

perusahaan dan rendahnya beban operasi terhadap penjualan. Morck (1993) dalam

Faisal (2009) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dalam mengatasi

konflik keagenan saat kepemilikan manajerial pada level antara 0% – 5% dan

pada level 5%-25%. Adapun fungsi level dari kepemilikan manajerial dalam

perusahaan sebagai berikut:

1. Low levels of managerial ownership (0%-5%)

Untuk Low levels of managerial ownership, disiplin eksternal, pengendalian

internal dan insentif masih di dominasi oleh tingkah laku manajemen. Secara

empiris, Morck et al (1988), Mc Conel and Servaes (1990) dan Hermalin and

Weisbach (1991) menyatakan prilaku manajemen ini berhubungan dengan

managerial holding dan nilai perusahaan. Manajemen dalam level ini apabila

kinerja mereka baik lebih cenderung lebih memilih paket kompensasi seperti

opsi saham daripada menambah jumlah kepemilikan saham di perusahaannya

sendiri.

2. Intermediate levels of managerial ownership (5%-25%)

Di level ini, manajemen mulai menunjukan prilaku sebagai pemegang saham.

Dengan bertambahnya kepemilikan maka semakin besar jumlah hak suara
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mereka. Di level ini manajemen akan memaksimalkan kepentingannya

dengan cara penambahan penghasilan dan beban penjaminan ke dalam

pengeluaran perusahaan. Jika Low levels of managerial ownership lebih

memilih rencana kompensasinya sedangkan Intermediate levels of

managerial ownership lebih memilih mengambil kendali perusahaan.

3. High levels of managerial ownership (40%-50%)

Di level ini, kepemilikan manajemen tidak mempunyai otoritas penuh

terhadap perusahaan dan pihak eksternal tetap berlaku.

4. High levels of managerial ownership ( > 50%)

Di level ini, manajemen mempunyai wewenang penuh terhadap perusahaaan.

Dengan kepemilikan diatas 50% maka adanya tekanan dari pihak eksternal

(outsider shareholder) hampir tidak ada sehingga mengakibatkan

menurunnya nilai perusahaan.

5. Very high levels of managerial ownership

Di level ini perusahaan dimiliki oleh pemilik tunggal.

(digilib.petra.ac.id)

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Kusnadi (2011) konflik kepentingan

antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan

manajer terhadap perusahaan semakin kecil, dalam hal ini manajer akan berusaha

untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan

perusahaan. Manajer memiliki kecenderungan untuk menggunakan kelebihan
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keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk dikonsumsi dan digunakan untuk

kepentingan opportunistic-nya.  Karena mereka menerima manfaat dari kegiatan

yang mereka lakukan tetapi tidak mau menanggung resiko dari biaya yang

dikeluarkan, misalnya manajer cenderung untuk menggunakan hutang yang tinggi

bukan untuk kepentingan memaksimalkan nilai perusahaan, tetapi lebih ditujukan

untuk kepentingan opportunistic mereka.  Sebaliknya semakin besar kepemilikan

manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam

memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan

menjadi rendah.  Dengan demikian manajer perusahaan akan lebih banyak

mengungkapkan informasi dalam rangka untuk meningkatkan citra perusahaan.

2.1.3 Peranan Dewan Komisaris

Menurut Peraturan Bank Indonesia No: 8/4/PBI/2006, Komisaris Independen

adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota

dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau

hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen. Sehubungan dengan ini, FCGI dalam Mintara (2008) menyatakan

kriteria Komisaris Independen yang diambil dari kriteria otoritas bursa efek

Australia tentang outside directors. Kriteria tentang Komisaris Independen

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen;
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2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau

seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung

atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;

3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak

dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau

perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan

dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi

seperti itu;

4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan

atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;

5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan

yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang

satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak

langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;

6. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau

perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan

tersebut;

7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun

atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai

campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang

komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

8. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan,

terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Dewan Komisaris

merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin
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pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola

perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

9. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan

mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola

perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk

meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan Dewan

Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan

Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

2.1.4 Peranan Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Komite Audit

adalah Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan

Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian,

pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite

Audit. Dalam Keputusan Menteri BUMN No: KEP-103/MBU/2002, menyatakan

bahwa Komite Audit adalah suatu badan yang berada dibawah komisaris yang

sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan dua orang ahli

yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri

baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab

langsung kepada komisaris atau dewan pengawas. Hal tersebut senada dengan

keputusan ketua Bapepam No: KEP-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka

membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.
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Komite Audit beranggotakan Komisaris Independen, dan terlepas dari kegiatan

manajemen sehari-hari serta mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu

Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan

masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan

internal, dan sistem pelaporan keuangan. Pada umumnya, Komite Audit

mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (Financial Reporting)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk

memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran

yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen

perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk

memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan

peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif

terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan

perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control)

Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di

dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian

intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

(www.cic-fcgi.org).
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2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan

demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa

profitabilitas ini. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai

cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu

dengan lainnya (Nurkhin, 2009). Terdapat beberapa pengukuran terhadap

profitabilitas, antara lain:

1. Gross Profit Margin merupakan rasio untuk mengukur laba koto dibandingkan

dengan volume penjualan.

2. Operating  Profit merupakan rasio yang mengukur tingkat laba operasi

dibandingkan dengan volume penjualan.

3. Net Profit Margin merupakan rasio  yang mengukur laba bersih sesudah pajak

dibandingkan dengan volume penjualan.

4. Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur tingkat penghasilan

bersih yang diperoleh dari total aktiva perusahaan.

5. Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur tingkat penghasilan

bersih yang diperoleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan.

2.1.6 Pengungkapan Informasi

Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah

keagenan antara manajemen dan pemilik, karena dipandang sebagai upaya untuk

mengurangi asimetri informasi. Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas

berarti penyampaian (release) informasi. Sedangkan menurut para akuntansi
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memberi pengertian secara terbatas yaitu penyampaian informasi keungan tentang

suatu perusahaan di dalam laporan keuangan biasanya laporan tahunan.

Tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan yang

cukup (adequate), wajar (fair), dan lengkap (full). Yang paling umum digunakan

dari ketiga konsep diatas adalah pengungkapan yang cukup. Pengungkapan ini

mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan

tidak menyesatkan. Wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih bersifat

positif, pengungkapan yang wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat

memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai

laporan keuangan.

Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi

yang relavan. Terlalu banyak informasi yang disajikan akan membahayakan

karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mangaburkan informasi

yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami. Oleh

karena itu, pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting bagi para

investor dan pihak lainnya, hendaknya bersifat cukup, wajar dan lengkap. Ada dua

jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh

standar dan regulasi, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclousure) merupakan pengungkapan

minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan tentang

standar pengungkapan informasi bagi perusahaan yang telah melakukan

penawaran umum dan perusahaan publik,
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2. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) merupakan salah satu cara

meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela

secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis

manajemen. Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan butir-butir

yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh

peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan

Bapepam No. KEP-134/BL/2006 yang mengatur tentang penyajian dan

pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa perusahaan-

perusahaan yang melaksanakan Corporate Governance akan memberikan lebih

banyak informasi, dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang

diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, semakin baik

pelaksanaan Corporate Governance oleh suatu perusahaan, maka akan semakin

banyak informasi yang diungkap.

2.1.7 Teori Keagenan (Agency Theory)

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara pihak pemegang saham dan

pihak manajer perusahaan.  Inti dari hubungan keagenan adalah adanya

pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian.  Adanya perbedaan kepentingan

antara kedua belah pihak dapat menimbulkan konflik keagenan yaitu adanya

kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan

keinginan/kepentingan principal, Masalah yang timbul ini biasa disebut sebagai

masalah agensi.  Dasar perlunya praktik pengungkapan laporan keuangan oleh

manajemen kepada pemegang saham dapat dijelaskan melalui teori keagenan
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tersebut.  Hubungan keagenan mewajibkan agen memberikan laporan periodik

pada prinsipal tentang usaha yang dijalankan dan prinsipal akan menilai kinerja

agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya.  Oleh karena

itu, dalam hubungan keagenan tersebut laporan keuangan merupakan sarana

transparansi dan akuntabilitas manajemen (agen) kepada pemiliknya (principal).

Secara empiris menurut Chow dan Boren (1987) dalam Khomsiyah (2003)

banyak studi yang telah menguji bahwa pengungkapan laporan keuangan

perusahaan dilakukan untuk mengendalikan konflik kepentingan antara pemegang

saham, kreditur dan manajemen.  Pandangan ini menunjukkan bahwa

pengungkapan laporan keuangan ataupun laporan tahunan perusahaan erat

kaitannya dengan hubungan keagenan antara manajemen dan pemilik.

2.1.8 Penelitian-penelitian Terdahulu

Penelitian Ho dan Wong (2000) dalam Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa

Indonesia, Thailand dan Jepang yang mempunyai tingkat transparansi yang

rendah, merupakan negara yang mengalami volatile shocks yang lebih besar

dibandingkan dengan negara yang mempunyai transparansi yang lebih tinggi

(Hongkong, Singapura dan Taiwan). Pentingnya penelitian mengenai Corporate

Governance dan pengungkapan informasi dapat ditinjau dari dua perspektif.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Corporate

Governance, mengingat pentingnya peran Corporate Governance dalam struktur

pengelolaan bisnis dan ekonomi moderen yang ditopang oleh pasar modal dan

pasar uang.
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Penelitian yang dilakukan Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa terdapat

hubungan antara penerapan Corporate Governance dengan pengungkapan

informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin tinggi indeks implementasi

Corporate Governance, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh

perusahaan dalam laporan tahunan.

Penelitian yang dilakukan Mintara (2008) implementasi Corporate Governance

dan regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi

sementara struktur kepemilikan,dewan komisaris, ukuran perusahaan, komite

audit dan profitabiltas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi.

Hasil penelitian Munthaher (2009) menunjukan bahwa Corporate Governance

mempengaruhi luas pengungkapan. Struktur kepemilikan, komisaris independen,

dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks

pengungkapan, serta kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh terhadap indeks

pengungkapan dengan arah positif.

Hasil penelitian Diyanti (2010) menemukan bahwa keempat variabel mekanisme

Good Corporate Governance yaitu komposisi dewan komisaris independen,

komposisi komite audit, struktur kepemilikan saham publik dan struktur

kepemilikan saham manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM.
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Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Peneliti Variabel Teknik
Analisis

Hasil

1 Khomsiyah
(2003)

Independen:
ukuran perusahaan,
Regulasi , Struktur
Kepemilikan,
komposisi Dewan
Komisaris,
Keberadaan
Komite Audit.

Dependen: Indeks
CG, Indeks
Pengungkapan.

Two-Stage
Least
Square
(2SLS)

Ukuran perusahaan,
regulasi, struktur
kepemilikan, komisaris
independen, komite
audit berhubungan
secara signifikan dengan
indeks CG dan
pengungkapan informasi.

komisaris independen
dan komite audit tidak
berhubungan dengan
indeks pengungkapan.

2 Mintara
(2008)

Independen:
regulasi, struktur
kepemilikan,
komisaris
independen, komite
audit, ukuran
perusahaan dan
profitabilitas

Dependen: Indeks
CG, pengungkapan
informasi.

Regresi
linier
berganda

Indeks CG, regulasi
berpengaruh secara
signifikan terhadap
pengungkapan informasi.

Struktur kepemilikan,
komisaris independen,
komite audit, ukuran
perusahaan dan
profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap
pengungkapan informasi.

3 Rini (2010) Independen:
Besaran
perusahaan, umur
listing perusahaan,
kepemilikan
dispersi,
perusahaan
multinasional, dan
ukuran dewan
komisaris

Dependen: Luas
pengungkapan CG

Regresi
linier
berganda

Besaran perusahaan
berpengaruh secara
signifikan terhadap luas
pengungkapan CG.

Umur listing perusahaan,
kepemilikan dispersi,
perusahaan
multinasional, dan
ukuran dewan komisaris
tidak menunjukkan
pengaruh terhadap luas
pengungkap CG.
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Sumber : Lampiran 1

2.2 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah:

H1 : Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif secara   signifikan

terhadap Pengungkapan Informasi.

H2 : Keberadaan Komisaris Independen berpengaruh positif secara signifikan

terhadap Pengungkapan Informasi.

4 Munthaher
(2010)

Independen:
regulasi, struktur
kepemilikan,
komisaris
independen,
kualitas audit,
ukuran perusahaan
dan profitabilitas

Dependen:  Indeks
CG, pengungkapan
informasi.

Regresi
linier
berganda

Indeks CG,
profitabilitas, kualitas
audit  berpengaruh secara
signifikan terhadap
pengungkapan informasi.

Struktur kepemilikan,
komisaris independen,
ukuran perusahaan dan
regulasi tidak
berpengaruh terhadap
pengungkapan informasi.

5 Diyanti
(2010)

Independen: dewan
komisaris
independen,
komposisi komite
audit, struktur
kepemilikan saham
publik dan struktur
kepemilikan saham
manajerial

Dependen:
Pengungkapan
wajib

Regresi
linier
berganda

Komposisi dewan
komisaris independen,
komposisi komite audit
independen, struktur
kepemilikan saham
publik dan struktur
kepemilikan saham
manajerial berpengaruh
signifikan terhadap
tingkat kepatuhan
perusahaan dalam
melakukan
pengungkapan wajib
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H3 : Komite Audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pengungkapan

Informasi.

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pengungkapan

Informasi.

2.3 Rerangka Penelitian

Adapun rerangka penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah

ini:

Gambar 1. Rerangka Penelitian

Sumber : Lampiran 1

H1

H2

H4

H3

Kepemilikan Manajerial
(X1)

Komisaris Independen
(X2)

Komite Audit
(X3)

Return On Equity
(X4)

Indeks
Pengungkapan

(Y)


