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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Saat dunia bisnis semakin ketat, perusahaan dituntut untuk memberikan 

informasi yang lengkap serta transparan sehingga informasi yang dihasilkan relevan 

dan valid sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan kepada para 

pemegang saham, serta merupakan alat bagi para manajer untuk menginformasikan 

tingkat efektivitas yang dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam 

menerbitkan laporan keuangan, diperhatikan pula luas pengungkapan dalam 

melaporkan salah satunya luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

 Kompensasi manajemen kunci diatur dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) 

mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Dalam PSAK No. 7 (Revisi 

2010) dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh entitas memuat 

informasi yang diperlukan untuk membuktikan apabila terdapat kemungkinan 

bahwa posisi keuangan dan laba rugi dipengaruhi dengan adanya pihak-pihak 

berelasi. PSAK No. 7 (Revisi 2010) diterapkan dalam mengidentifikasi adanya 

hubungan dan transaksi yang terjadi antara pihak-pihak berelasi, mengidentifikasi 

saldo serta komitmen antara entitas dan pihak-pihak berelasi. Yang diungkapkan 

dalam laporan yaitu pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci. Ini perlu  
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diungkapkan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan dan kulitas (Conyon 

dan He, 2011 dalam Akmyga dan Farahmita, 2013). Beberapa contoh yang 

termasuk dalam pihak-pihak berelasi antara lain manajemen kunci, entitas anak, 

entitas induk. Manajemen kunci terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, namun 

ada pula perusahan yang memasukkan manajer senior dan general manajer sebagai 

manajemen kunci. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena PSAK No. 7 

(Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi mewajibkan minimal 

pengungkapan di laporan keuangan berapa kompensasi manajemen dalam jumlah 

total per kategori imbalan kerja di laporan keuangan. PSAK ini baru mulai berlaku 

efektif pada tanggal 1 Januari 2011 sehingga ada kemungkinan terjadi variasi pada 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci ini. Penelitian ini berkonsentrasi pada 

manajemen kunci karena manajemen kunci merupakan pihak-pihak berelasi yang 

ada di dalam internal perusahaan, sehingga memiliki pengaruh terhadap 

perusahaan. Manajemen kunci juga merupakan hal yang masih jarang diteliti dan 

selama ini penelitian yang dilakukan hanya mengulas luas pengungkapan laporan 

keuuangan secara umum.  banyak yang tidak mengetahui siapa saja manajemen 

kunci dalam perusahaan.  Penelitian ini memfokuskan pada direksi. 

Luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci merupakan data yang 

diungkapkan oleh perusahaan secara luas yang berkaitan dengan kompensasi 

manajemen kunci. Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai 

kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan 

mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, 
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termasuk direktur baik eksekutif maupun bukan eksekutif (Astasari dan Nugrahanti, 

2015).  

Kompensasi manajemen kunci yang dibayarkan termasuk salah satu 

transaksi pihak-pihak berelasi dan dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik 

keagenan ini dapat terjadi antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham 

minoritas (non-pengendali). Jika terdapat anggota keluarga dalam perusahaan maka 

luas informasi akan menjadi terbatas. Keterbatasan informasi menyebabkan 

asimetri informasi karena akses pemgang saham pengendali lebih luas 

dibandingkan akses pemegang saham non-pengendali.  

Farahmita (2012) menyatakan bahwa riset-riset terdahulu banyak yang 

berfokus pada pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap luas 

pengungkapan infomasi secara umum baik laporan tahunan maupun keuangan. 

Sedangkan yang meneliti manajemen kunci sebagai salah satu informasi pihak 

berelasi masih sedikit (Farahmita, 2012; Akmyga dan Farahmita, 2013; Astasari 

dan Nugrahanti, 2015). 

 Tata kelola perusahaan merupakan proses serta struktur yang digunakan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas dari perusahaan dengan tujuan 

dapat mewujudkan nilai untuk para pemegang saham dalam jangka pendek serta 

tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lainnya, dengan tetap 

berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku (Helaria, 2014). Putri 

dan Rahadian (2013)  menemukan  corporate governance dan leverage terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kompensasi dewan direksi dan komisaris. 
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Ali dkk. (2007) menemukan adanya pengaruh positif kepemilikan keluarga 

terhadap pengungkapan wajib di laporan keuangan. Kepemilikan keluarga dapat 

menyebabkan kurangnya luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di 

laporan keuangan, informasi yang diungkapkan akan semakin sedikit karena tentu 

tidak ingin publik mengetahui informasi-informasi yang mendetail dari perusahaan 

tersebut. Kepemilikan keluarga yang semakin terkonsetrasi di dalam perusahaan 

semakin besar pengaruh keluarga dalam memberikan keputusan untuk 

menempatkan anggota keluarganya sebagai direksi dan komisaris pada perusahaan 

yang dikendalikannya (Wirawan dan Diyanty, 2014). Haque, dkk. (2011) 

menyatakan jika pemegang saham pengendali adalah keluarga, maka keluarga 

cenderung memiliki insentif dan kekuatan untuk memperoleh keuntungan bagi diri 

sendiri dalam bentuk kompensasi yang berlebih, transaksi hubungan istimewa, atau 

dividen di dalam bentuk pengeluaran perusahaan untuk kepentingan pribadi. 

 Selain kepemilikan keluarga, unsur tata kelola perusahaan yang kedua yang 

mempengaruhi luas pengungkapan kompensasi manajeen kunci yaitu kepemilikan 

manajerial. Penelitian Akmyga dan Farahmita (2013) menemukan bahwa 

kepemilikan keluarga, efektivitas komite audit, dan kualitas audit memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci di laporan keuangan. Kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif 

yang signifikan dengan luas pengungkapan laporan keuangan (Purwandari, 2012).  

 Keefektivan komite audit adalah unsur tata kelola perusahaan yang ketiga 

yang mempengaruhi luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci dalam 
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laporan keuangan. Keefektivan komite audit merupakan badan yang bertugas dalam 

membantu pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam suatu 

perusahaan. Keefektivan pengawasan yang dilakukan komite audit dan komisaris 

independen merupakan upaya untuk menjamin integritas nilai pelaporan keuangan. 

Penelitian Diyanti (2010) dalam Astasari dan Nugrahanti (2015) membuktikan 

bahwa jumlah komite audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan perusahaan pada pengungkapan wajib di laporan keuangan. 

 Selain tata kelola perusahaan sebagai faktor internal, terdapat pula faktor 

dari eksternal yaitu kualitas audit yang dinilai mempengaruhi luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Kualitas audit yang baik maka 

pengungkapan informasi di laporan keuangan akan semakin luas pula (Bassett dkk. 

2007). Penelitian Bassett dkk. (2007) dikatakan perusahaan yang diaudit oleh KAP 

besar mengungkapkan informasi laporan keuangan yang lebih luas. 

 Faktor eksternal selanjutnya yaitu leverage, karena leverage termasuk salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan suatu usaha. jika suatu 

perusahaan memiliki leverage atau hutang yang tinggi, maka sistem pendanaan 

dalam perusahaan tersebut memiliki resiko yang besar, sehingga pengawasan yang 

dilakukan pun akan tinggi pula agar kelangsungan hidup perusahaan terus berjalan. 

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan 

dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak 

informasi, guna menghilangkan keraguan pemegang saham. Perusahaan 
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yang memiliki rasio leverage yang tinggi mempunyai kewajiban untuk melakukan 

pengungkapan yang lebih luas dari pada perusahaan dengan rasio leverage yang 

lebih rendah (Daniel, 2013). 

 Selain kualitas audit dan leverage, terdapat faktor ekternal yang terakhir 

yaitu profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen dalam suatu perusahaan yang ditunjukkan melalui laba yang didapat 

dari penjualan dan pendapatan investasi. Shinghvi dan Desai (1971) dalam Aulya, 

dkk (2015) mengutarakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang 

tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih 

terinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan 

dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Akmyga dan Farahmita 

(2013) yang meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dan kualitas audit terhadap 

luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Berbeda 

dengan Akmyga dan Farahmita (2013) penelitian ini menambahkan variabel yaitu 

leverage dan profitabilitas. Dalam penelitian ini menggunakan data perusahaan 

keuangan dengan tujuan dapat mengungkapkan faktor determinan pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan pada perusahaan non keuangan. 

Berdasarkan uaraian di atas, penelitian ini berjudul : “PENGARUH STRUKTUR 

TATA KELOLA PERUSAHAAN, KUALITAS AUDIT, LEVERAGE DAN 

PROFITABILITAS TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN KOMPENSASI 

MANAJEMEN KUNCI DI LAPORAN KEUANGAN” 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh pada luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh pada luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan? 

3. Apakah efektivitas komite audit berpengaruh positif  pada luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan? 

4. Apakah kualitas audit berpengaruh positif pada luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan? 

5. Apakah leverage berpengaruh positif pada luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan? 

6. Apakah profitabilitas berpengaruh positif pada luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas komite audit terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 
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4. Untuk  mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

5. Untuk  mengetahui pengaruh leverage terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

6. Untuk  mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

1.4.  Manfaat Penenlitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan empiris dalam 

bidang akuntansi khususnya mengenai luas pengungkapan kompensasi 

manajamen kunci di laporan keuangan. 

2. Bagi Emiten 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam 

mengetahui faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci di laporan keuangan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan dan  guna menambah wawasan mengenai 

pengaruh struktur tata kelola perusahaan dan kualitas audit terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan 

dalam penelitian selanjutnya. 
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1.5. Kerangka Pikir  

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 
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1.6.     Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas mengenai konsep teori yang digunakan  

sebagai dasar menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan 

hasil studi dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, dan motode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menggambarkan secara umum responden penelitian 

dan hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman 

dari bab-bab sebelumnya 


