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BAB I 

 

 

1.1 Latar belakang  

Laporan keuangan merupakan alat untuk menilai kinerja dan 

efektivitas perusahaan dalam mewujudkan visi misi dan merealisasikan 

tujuan serta fungsi pertanggungjawaban dalam organisasi. Manajemen akan 

berusaha memberikan informasi yang baik bagi pihak eksternal dan para 

pemangku kepentingan lainnya dengan harapan laporan keuangan yang baik 

dapat menarik para investor untuk berinvestasi. Laporan keuangan disusun 

berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku serta mengungkapkan 

informasi yang transparan salah satunya adalah pengungkapan tentang pihak-

pihak berelasi.PSAK No. 7 (revisi 2010) mengatur tentang pengungkapan 

hubungan, transaksi dan saldo-saldo pihak-pihak berelasi termasuk komitmen 

dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan sendiri entitias 

induk.Salah satu pengungkapan yang diwajibkan adalah pembayaran 

kompensasi kepada manajemen kunci. 

Saat ini penerapan mengenai pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci di laporan keuangan belum semuanya diterapkan oleh perusahaan 

publik di Indonesia.Beberapa perusahaan enggan mengungkapkan tentang 

kompensasi manajemen kunci karena manajemen beranggapan bahwa hal 

tersebut merupakan hal pribadi yang tidak perlu dilakukan 

pengungkapan.Penelitian mengenai kompensasi manajemen kunci masih 
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sangat terbatas, banyak penelitian sebelumnya hanya mengungkapkan 

mengenai luas pengungkapan laporan keuangan.Manajemen kunci adalah 

orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk 

merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara 

langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris baik eksekutif 

maupun tidak, dari entitas dan bukan dari entitas (Astari dan Nugrahanti, 

2015). Secara garis besar anggota manajemen kunci adalah dewan komisaris 

dan direksi perusahaan. 

Astari dan Nugrahanti (2015) menjelaskan bahwa luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci merupakan data yang diungkapkan oleh 

perusahaan secara luas yang berkaitan dengan kompensasi manajemen kunci. 

Personil manajemen kunci dapat dikatakan adalah orang-orang yang berada 

dalam jajaran top manajemen dimana mereka memiliki kewenangan untuk 

bertanggungjawab terhadap pengambilan keputusan perusahaan, 

merencanakan strategi dan mengendalikan aktivitas perusahaan yaitu dewan 

komisaris dan direksi perusahaan. Menurut Akmyga dan farahmita (2015) 

pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci dapat menimbulkan moral 

hazard pada manajemen sehingga menimbulkan konflik keagenan. Konflik 

keagenan ini muncul antara pemegang saham pengendali dan pemegang 

saham non pengendali.Pemegang saham pengendali (principal) dianggap 

lebih mengetahui tentang kondisi perusahaan sebenarnya dibandingkan 

pemegang saham minoritas (agent). Hal ini dapat menimbulkan perbedaan 
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luas informasi yang diterima oleh pemegang saham minoritas sehingga 

menimbulkan asimetri informasi (Astasari dan nugrahanti, 2015). 

Untuk mengurangi konflik keagenan tersebut dapat dilakukan dengan 

menyelaraskan berbagai kepentingan dengan keberadaan komite audit, 

struktur kepemilikan saham perusahaan, dan kualitas audit perusahaan.  

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa masalah keagenan dapat 

dipecahkan melalui kompensasi manajemen dan implementasi good 

corporate governance. Penelitian Suherman (2017) menemukan bahwa good 

corporate governance yang diukur dengan kepemilikan keluarga dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 

manajemen kunci. Keberpengaruhan kepemilikan manajerial terhadap 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci adalah untuk mendorong 

kepercayaan para investor dan meningkatkan nilai perusahaan, dengan 

banyaknya investor yang percaya dan menanamkan modal dalam perusahaan 

maka keuntungan yang diperoleh manajerial pun akan meningkat.Hasil 

penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Akmyga dan farahmita 

(2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan manajemen kunci dalam laporan keuangan. 

Selain kepemilikan manajerial, unsur tata kelola perusahaan yang 

lainnya adalah kepemilikan institutional. Kepemilikan saham institutional 

dianggap memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen 

melalui proses monitoring secara efektif yang dapat mengurangi asimetri 

informasi (Wulandari dan Budiartha, 2014). Kepemilikan instutional 
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diharapkan dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi 

yang penting terkait pengungkapan wajib dan sukarela dalam laporan 

keuangan, termasuk didalamnya pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci. Penelitian Mayresa (2017) menunjukan bahwa kepemilikan 

institutional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan manajemen 

kunci. Akan tetapi, dalam penelitian Astari dan Nugrahanti (2015) 

menunjukan bahwa kepemilikan saham institutional berpengaruh signifikan 

akan tetapi berarah negatif. 

Efektivitas komite audit merupakan salah satu unsur tata kelola 

perusahaan. Dalam riset Utama (2004) menemukan bahwa komite audit yang 

dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dapat mendorong perusahaan 

untuk memberikan informasi terkait pengungkapan keuangan perusahaan 

dengan lebih baik. Efektivitas komite audit diukur dengan karakteristik 

komite yaitu ukuran, independensi, keahlian anggota, umur, tingkat 

pendidikan dan frekuensi rapat. Beberapa penelitian menggunakan jumlah 

komite sebagai ukuran seperti pada penelitian Akmyga dan farahmita (2015) 

serta Astasari dan nugrahanti (2015) yang membuktikan bahwa jumlah 

komite audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan perusahaan pada pengungkapan wajib di laporan keuangan. 

Mayresa (2017) mengukur efektivitas komite audit menggunakan Frekuensi 

rapat komite audit. Semakin sering komite audit melakukan pertemuan maka 

semakin banyak hal yang dievaluasi, dengan begitu pengawasan terhadap 

perusahaan juga akan meningkat, terutama dalam pengungkapan informasi-
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informasi penting dalam laporan keuangan. Dalam penelitian Mayresa (2017) 

menunjukan bahwa efektivitas komite audit yang diukur dengan Frekuensi 

rapat tidak berpengaruh signifikan. Hal ini terjadi karena semakin sering 

komite audit melakukan pertemuan, maka semakin besar pula kemungkinan 

timbulnya konflik agensi, hal ini dapat berdampak pada penurunan kinerja 

ketika manajemen membuat laporan keuangan termasuk dalam melakukan 

disclosure atau pengungkapan pada laporan keuangan. Dengan demikian 

kinerja yang memburuk tersebut dapat menurunkan pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

Selain faktor internal , beberapa faktor eksternal yang dinilai dapat 

mempengaruhi pengungkapan manajemen kunci dilaporan keuangan salah 

satunya adalah kualitas audit. Semakin baik kualitas audit suatu perusahaan, 

maka semakin banyak informasi-informasi penting yang diungkapkan (Basset 

et al, 2007). Penelitian Basset et al (2007) menunjukan bahwa kualitas audit 

perusahaan yang diaudit oleh KAP besar memberikan informasi keuangan 

yang bersifat wajib dengan lebih luas. Penelitian Mayresa (2017) menunjukan 

bahwa kualitas audit berpengaruh signfikan terhadap luas pengungkap 

kompensasi manajemen kunci. Penelitan tersebut sejalan dengan penelitian 

Akmyga dan farahmita.akan tetapi penelitian Suherman (2017) menunjukan 

hasil yang berbeda bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.  

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang menguji kembali 

variabel yang sudah ada dalam penelitian sebelumnya yaitu variabel good 
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corporate governance meliputi kepemilikan saham manajerial, kepemilkan 

saham institutional dan frekuensi rapat komite audit serta variabel kualitas 

audit. Sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya , penelitian ini 

menambahkan komite tata kelola perusahaan untuk menguji pengaruhnya 

terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Komite kebijakan tata 

kelola perusahaan adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab 

kepada dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam mengkaji 

dan memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh 

serta menilai konsistensi penerapannya (Surat edaran OJK, 2014). 

Pedoman umum good corporate governance menurut Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan asas-asas cara 

pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesesuaian dalam 

perusahaan. Keberadaan komite tata kelola perusahaan diharapkan mampu 

membantu tugas dewan komisaris dalam Pengungkapan informasi yang lebih 

transparan dan sesuai dengan pedoman Corporate Governance kepada 

investor termasuk pengungkapan tentang kompensasi manajemen kunci 

dalam laporan keuangan.Penelitian tentang Komite tata kelola perusahaan 

merupakan variabel baru yang belum pernah terdapat penelitian sebelumnya, 

sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan variabel komite tata kelola 

untuk menguji pengaruhnya terhadap kompensasi manajemen 

kunci.Berdasarkan uraian diatas , penelitian ini berjudul “PENGARUH 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KUALITAS AUDIT,  
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TERHADAP PENGUNGKAPAN KOMPENSASI MANAJEMEN 

KUNCI DI LAPORAN KEUANGAN”. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Berkaitan dengan masih sedikitnya penelitian mengenai pengungkapan 

kompensasi seperti uraian pada latar belakang diatas , maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh komite tata kelola terhadap pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci? 

2. Bagaimana pengaruh kepemilikan saham manajerial terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci? 

3. Bagaimana pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci? 

4. Bagaimana pengaruh Frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci? 

5. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan saham institusional 

terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan saham manajerial terhadap 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. 

4. Untuk mengetahui pengaruh komite tata kelola terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. 

 

Manfaat Penelitian  

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang adanya 

komite tata kelola serta pengaruhnya terhadap pengungkapan manajemen 

kunci di laporan keuangan. 

2. Bagi Emiten 

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam 

mengetahui faktor yang mempengaruhi pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci di laporan keuangan.  

b. Sebagai bahan evaluasi perusahaan dalam penerapan PSAK 7 tentang 

pengungkapan pihak-pihak berelasi. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya , diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi mengenai variabel komite tata kelola perusahaan dimana 

penelitian tentang komite tata kelola perusahaan masih sangat terbatas. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

Tata kelola perusahaan  

(good corporate governance): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 (+) :Komite tata 

kelola 

H2 (+) : Kepemilikan 

manajerial 

 

H3 (+) : Kepemilikan 

institusional 

  Pengungkapan 

Kompensasi Manajemen 

Kunci  

Gambar 1.1 Kerangka Pikir  

H4 (+) : frekuensi rapat 

komite audit 

 

H5 (+) :kualitas audit 

 

Variabel Kontrol : 

Profitabilitas 

Leverage  

Ukuran Perusahaan 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian, dengan uraian sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikanpenjeasan tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan penjelasan tentanglandasan teori yang digunakan 

dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu, beserta pengembangan 

hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep, dan 

penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjelasan tentang metode penelitian yang 

mencakup populasi dan sampel penelitian, sumber dan jenis data 

yang akan digunaka dalam penelitian, metode pengumpulan data, 

definisi operasional, dan pengukuran variabel-variabel dalam 

penelitian ini, alat analisis.  
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan penjelasan tentang hasil dan analisis data yang 

mengintepretasikan berbagai perhitungan yang diperlukan sesuai 

teknik analisis yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi penjelasan tentang kesimpulan dan keterbatasan dari 

penelitian yang telah dilakukan beserta saran bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


