
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanggunag jawab atas pengendalian sebuah aktiitas yang ada pada 

perusahaan yang terdapat sebuah dewan komisaris serta direksi pada sebuah 

perusahaan merupakan personil manajemen kunci. Personalisasi administrasi 

utama organisasi adalah organisasi para eksekutif yang berada di posisi 

Manajemen Puncak (Zhang dan Zhou, 2007). Laporan keuangan yang 

dianggap penting bagi kinerja sebuah perusahaan, memberikan sebuah 

presentasi yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Dukungan ini 

diberikan pada penelitian yang dilakukan oleh Canyon dan He (2011) dengan 

memberikan sebuah keterkaitan antara kinerja dengan kompensasi eksekutif. 

Pengguna laporan keuangan perusahaan memberikan sebuah kerugian bagi 

manajemen kunci itu sendiri. Dalam mempengaruhi faktornya dengan 

investigasi yang dilakukan pada sebuah hasil putusan investasi pada 

manajemen kunic dengan membuat sebuah putusan bagi investor (Nuryaman, 

2009).  

Laporan tahunan perusahaan merupakan media utama penyampaian 

informasi oleh pihak manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Agar informasi yang disajikan dalam laporan dapat dipahami tanpa 

menimbulkan kesalahpahaman, maka penyajian laporan keuangan harus 

disertai dengan pengungkapan yang tepat. Suatu laporan keuangan 



bermanfaat bagi pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan tersebut relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan 

konsisten (Kieso dan Weygandt., 2007).  

Kompensasi manajemen kunci merupakan besarnya kompensasi bonus, 

gaji dan tunjangan yang diterima oleh pihak Direksi atau Direktur dan Dewan 

Komisaris. Kompensasi Managemen Kunci perlu diungkapkan pada laporan 

keuangan atau laporan tahunan dengan tujuan untuk transparasi kepada pihak 

stakeholder dalam kerangka implementasi GCG. 

Kompensasi adalah salah satu komponen penting dalam meningkatkan 

motivasi kerja karyawan. Tidak hanya karyawan, manajemen kunci juga 

memperoleh kompensasi. Kompensasi manajemen kunci, direksi dan 

komisaris, dapat ditentukan melalui RUPS, komite remunerasi, maupun 

undang-undang.  Cordeiro, He, dan Conyon (2013) menemukan bahwa 

besaran kompensasi bagi manajemen dipengaruhi oleh ukuran kinerja 

akuntansi dan kinerja pasar modal. Dalam penelitian tersebut ukuran kinerja 

akuntansi lebih dominan mempengaruhi kompensasi bila dibanding kinerja 

pasar modal. Kompensasi bagi manajemen kunci merupakan salah satu hal 

yang penting untuk diungkapkan karena beberapa alasan.  

Pertama, pengungkapan informasi mengenai Remunerasi personil 

manajemen kunci merupakan bagian dari prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik, yaitu keterbukaan informasi dan transparansi. Dengan 

mengungkapkan kompensasi bagi manajemen kunci, perusahaan dapat 



meningkatkan tata kelola perusahaan tersebut. Kedua, pengungkapan 

informasi diperlukan oleh pemegang saham sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Kompensasi yang diberikan bagi manajemen kunci 

pada sebuah pemegang saham akan memberikan sebuah pengaruh terhadap 

manajemen kunci dalam pengungkapan informasi dengaan sebuah 

kebijaksanaan yang telah dibuat (Donahue, 2008). 

 Tidak adanya pengungkapan informasi yang transparan mengenai 

kompensasi manajemen kunci akan menimbulkan risiko terjadinya “outrage 

cost”, yaitu kompensasi manajemen kunci yang melebihi batasan yang 

ditentukan (Donahue, 2008). Meskipun kompensasi manajemen kunci perlu 

untuk diungkapkan, tetapi pengungkapan informasi kompensasi manajemen 

kunci termasuk dalam hal yang sensitif bagi perusahaan. Perusahaan 

cenderung enggan untuk mengungkapkan target perusahaan yang 

berhubungan dengan penentuan kompensasi manajemen kunci karena 

dianggap dapat membocorkan informasi rahasia milik perusahaan (Donahue, 

2008). Hal ini menyebabkan pengungkapan informasi kompensasi 

manajemen kunci menjadi cenderung kurang lengkap. 

Untuk mendorong pengungkapan informasi kompensasi manajemen 

kunci, IAI menerbitkan PSAK (2015) mengenai pengungkapan pihak-pihak 

berelasi. Sebelum adanya revisi pada PSAK 7, PSAK yang berlaku adalah 

PSAK (1994) mengenai pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. Namun, standar tersebut tidak mewajibkan adanya 



pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci. Barulah setelah 

adanya revisi di tahun 2010, standar yang baru mewajibkan adanya 

pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci. Dorongan dari 

adanya PSAK dapat meningkatkan pengungkapan informasi kompensasi 

manajemen kunci. Namun, meskipun telah ada peraturan yang mewajibkan 

untuk mengungkapkan kompensasi manajemen kunci, belum tentu 

perusahaan melakukan pengungkapan informasi dengan baik. 

Sebagai editor dan pengembang Pedoman Tata Kelola Indonesia, 

Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional (KNKG) menerbitkan Pedoman 

Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia dan menyebutkan 

prinsip-prinsip penerapan tata kelola yang baik: transparansi, akuntabilitas, 

independensi pertanggungjawaban, dan kewajaran. perusahaan. Keterbukaan 

informasi yang dihasilkan oleh saham kreditur dengan menggunakan prinsip 

transparansi kepada pemangku kepentingan lainnya. Para pemegang saham 

harus bisa memberikan sebuah informasi yang jelas dengan perusahaan yang 

telah memberikan sebuha CGnya. Pengawasan terhadap CG pada sebuah 

perusahaan mampu memberikan sebuah dukungan atas konflik yang 

dikurangi dengan memberikan sebuah konflik yang dapat timbul oleh para 

pemegang saham. 

 Transaksi yang menyepakati dalam sebuah hubunagn anatar laba 

yang berpengaruh terhadap entitas laporan keuangan dengan pihak yang 

melakukannya. Contohnya seperti pengungkapan pada sebuah kewajiban 



dengan pembayaran atas kompensasi pada manajemen kunci (PSAK, 2015). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bassett et al (2007) dengan 

mengakibatkan sebuah potensi dengan timbulnya kompensasi yang berasal 

dari manajemen kunci. Akmyga dan Mita (2015) memberikan sebuah 

penjelasan terkait denganpengungkapan manajemen atas laporan pada 

laporan keuangan, serta memberikan pengungkapan sebuah kompensasi 

keuangan di laporan keuangan. 

Penelitian yang dilakuka (Simamora, 2017) menyatakan bahwa dari 

lima faktor yang diteliti (independensi komisaris, anggota asing dewan 

komisaris, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan kualitas audit), 

terbukti independensi komisaris, anggota asing dewan komisaris, ukuran 

perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap  

luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

Penelitian yang dilakukan Astari dan Suryanawa (2017) menyatakan 

bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. Di sisi lain, hal itu berdampak negatif pada 

tingkat pengungkapan kompensasi bagi manajemen besar yang dimiliki 

institusi. Basset et al. Sebuah studi yang dilakukan oleh. (2007) 

mengklarifikasi bahwa tingkat pengumuman manajemen utama berdampak 

pada tata kelola perusahaan, dan bahwa tingkat pengumuman manajemen 

utama berdampak pada kualitas. Penelitian yang dilakukan Sofiana (2010) 

menyatakan bahwa likuiditas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 



terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalan laporan keuangan, 

leverage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan, net profit margin mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam laporan 

keuangan, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

indeks kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan, dan status 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap indeks 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam laporan keuangan. 

Penelitian terdahulu yang ada di Universitas Katolik Soegijapranata 

yang telah melakukan penelitian tentang manajemen kunci adalah Ananda 

(2015) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan keluarga dan auditor 

eksternal berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan manajemen kunci 

dalam laporan tahunan, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, dewan 

komisaris dan komite audit tidak berpengaruh luasnya pengungkapan 

manajemen kunci dalam laporan tahunan.  Penelitian yang dilakukan 

Putriyani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh 

positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci, 

kepemilan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci, frekuensi rapat komite berpengaruh positif 

terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci, dan  kinerja 

keuangan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci.   



Penelitian yang dilakukan Monica dan Suwandi (2018) menyatakan 

bahwa kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajerial telah terbukti 

berpengaruh pada kompensasi manajemen kunci pengungkapan yang luas.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di UNIKA adalah dengan 

menambahkan variabel rasio kompensasi manajemen kunci dan rasio TATO 

(Total asset turnover), efektivitas komite audit, komite remunerasi dan 

kepemilikan manajerial serta institusional serta menggunakan variabel 

kontrol  ukuran perusahaan dan age (umur perusahaan) sebagai pembeda dari 

penelitian terdahulu.  

  Semakin baik kualitas audit, sebuah perusahaan berarti auditor  big 

four yang mengaudit laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, 

sehingga semakin berkualitas dan berdampak pada semakin meningkatnya 

luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan. 

Semakin tinggi rasio kompensasi manajemen kunci, makan akan 

meningkatkan luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci (LPKMK). 

Rasio perusahaan yang semkain tinggi akan memberikan sebuah 

pengungkapan manajemen kunci pada rasio TATO. Komite audit yang 

semakin tinggi akan memberikan efek yang baik serta positif terhadap 

pengungkapan kunci yang ada pada laporan keuangan, dengan memberikan 

sebuah kualitas yang baik. Hal ini dapat di monitorkan langsung dengan 

memberikan sebuah pengawasan yang baik terhadap pengungkapan 

kompensasi. 



Pengawasan yang baik untuk menunjukkan bahwa semakin tinggi 

persentase kepemilikan manajemen, semakin baik kontrol manajemen, adalah 

untuk mempengaruhi kinerja perusahaan dan meningkatkan pengungkapan 

biaya manajemen kunci. Semakin  tinggi kepemilikan institusional maka 

mengindikasikan monitoring sehingga semakin baik akan semakin 

meningkatkan luas  pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berjudul: “FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN 

KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI (LPKMK)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan  masalah ada pada penelitian ini, diantarannya: 

1. Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

manajemen kunci? 

2. Apakah rasio kompensasi manajemen kunci berpengaruh positif 

terhadap luas pengungkapan manajemen kunci? 

3. Apakah TATO berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

manajemen kunci? 

4. Apakah efektifitas komite audit berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci? 



5. Apakah komite remunerasi berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci? 

6. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan manajemen kunci? 

7. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci? 

8. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini 

maka,  tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap luas 

pengungkapan manajemen kunci. 

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio kompensasi manajemen 

kunci terhadap luas pengungkapan manajemen kunci. 

3. Untuk mengetahui pengaruh TATO terhadap luas 

pengungkapan manajemen kunci. 



4. Untuk mengetahui pengaruh efektifitas komite audit terhadap 

luas pengungkapan manajemen kunci. 

5. Untuk mengetahui pengaruh komite remunerasi terhadap luas 

pengungkapan manajemen kunci. 

6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap 

luas pengungkapan manajemen kunci. 

7. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

luas pengungkapan manajemen kunci. 

8. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

luas pengungkapan manajemen kunci. 

  



1.3.2. Manfaat Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini 

maka,  manfaat penelitian ini diharpkan berupa : 

1. Manajemen perusahaan memberikan sebah peningkatan 

terhadap corporate governance. 

2. Standar akuntansi yang diberikan akan menjadi sebuah bahan 

evaluas yang digunakan pada penelitian. 

3. Pertimbangan sebuah regulasi pada manajemen kunci tentang 

pertimbangan yang diberikan. 

4. Perusahaan yang terdaftar pada kepemilikan audit, dengan 

pengambilan sebuah keputusan pada investasi. 



1.4 Kerangka Pikir 

 
Gambar 1. 1 Kerangka Pikir 

  


