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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tata kelola atau Corporate Governance merupakan struktur yang berkaitan dengan 

tanggung jawab yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan 

komisaris termasuk manajer yang dirancang untuk mendorong kinerja dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance, 

corporate governance merupakan struktur maupun proses yang ditetapkan dalam 

sebuah perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang 

namun tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham yang lain. Organisation for 

Economic Co-Operation and Development yang merupakan organisasi internasional 

yang menerapkan prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar 

bebas,mengembangkan prinsip tata kelola yang dikenal dengan The OECD Principles 

of Corporate Governance yang meliputi transparancy (keterbukaan informasi), 

accountability (kejelasan fungsi,struktur,sistem dan tanggung jawab), responsibility 

(pertanggungjawaban dalam pengelolaan), independency (kemandirian), dan fairness 

(kesetaraan dan kewajaran) (Leipziger, 2015). 

Penerapan prinsip tata kelola menjadi fokus utama di Indonesia untuk membangun  

pertumbuhan ekonomi (Wirajaya, 2013) karena berdasarkan survey Corporate 

Governance Watch 2018 Indonesia berada di peringkat 12 dari 12 negara di Asia 

Pasifik dengan skor 34% (Allen, 2018). Rendahnya peringkat Indonesia yang masih 

rendah dikarenakan masih lemah dalam penegakan peraturan dan masih terjadinya 

pelanggaran (Irfan, 2016). Sedangkan, investor asing akan tertarik dengan negara yang 

dapat memberikan peluang investasi dengan lingkungan yang menerapkan peraturan 
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seperti transparansi dan akuntabilitas (Uyar, Gungormus, & Kuzey, 2017). Ketua umum 

Kadin Rosan Roeslani menyatakan bahwa Indonesia perlu melakukan perbaikan 

kepastian penegakan hukum. Sebab, ketika investor berskala internasional melihat 

ketidakpastian hukum di negara Indonesia, tentu mereka akan enggan sehingga 

diperlukan transparansi, mekanisme yang jelas, dan akuntabilitas yang jelas, pernyataan 

ini didukung oleh Sekjen Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko 

(Mahendra, 2019) 

Skandal perusahaan yang baru ini terjadi adalah kasus Jiwasraya. pada tahun 2019, 

PT Jiwasraya terjerat skandal finansial yang mengakibatkan kemacetan ekuitas 

perusahaan sehingga perusahaan tidak dapat membayar kewajiban klaim polis JS 

Saving Plan. Penyebab gagal bayar polis asuransi JS Saving Plan yaitu perusahaan 

menggunakan dana yang seharusnya untuk JS Saving Plan untuk melakukan investasi 

saham berisiko tinggi. Hasil audit PwC Indonesia mengoreksi laporan keuangan interim 

2017 Jiwasraya bagian laba dari Rp 2.400.000.000.000 menjadi Rp 428.000.000.000. 

Direktur utama Jiwasraya mengungkapkan bahwa Jiwasraya sebenarnya memiliki 

ekuitas negatif Rp 27.240.000.000 (CNN Indonesia, 2020). Adanya skandal keuangan 

ini dapat diatribusikan dengan kurang efektifnya tata kelola perusahaan, yaitu prinsip 

transparansi, yang mana Jiwasraya tidak objektif dalam menyajikan laporan keuangan 

dengan tidak menampilkan angka sesungguhnya dalam laporan keuangan perusahaan 

serta tidak menyediakan seluruh informasi yang sesungguhnya dibutuhkan 

stakeholders.  Kedua, prinsip akuntabilitas, dana yang dititipkan untuk JS Saving Plan 

tidak dibayarkan oleh Jiwasraya sehingga merugikan nasabah. Ketiga, prinsip 

responsibility, Jiwasraya tidak dapat memenuhi klaim polis JS Saving Plan. 

Di sisi lain, menyikapi kondisi Indonesia yang kini sedang mengalami Pandemi 

COVID-19, hal ini berdampak ke pelaku usaha karena adanya pembatasan aktivitas 
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perusahaan dimana hal ini juga mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. 

Pemberlakuan physical distancing pun mengharuskan beberapa perusahaan untuk 

mengeluarkan kebijakan yang baru untuk mengatasi pandemic ini, seperti dengan 

melakukan WFH untuk sebagian atau seluruh pegawai dalam perusahaan. Namun 

berdasarkan survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha provinsi Jawa Tengah, 

sebesar 76,7% masih beroperasi seperti biasa dengan jumlah tenaga kerja yang tidak 

bertambah ataupun berkurang, beberapa perusahaan dalam provinsi Jawa Tengah ini 

lebih mengupayakan pengurangan jam kerja dibandingkan melakukan PHK (Badan 

Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020). Tentunya kebijakan baru dan situasi 

pandemi ini memberikan dampak besar yaitu adanya penurunan pendapatan tiap 

perusahaan, namun perusahaan tetap melakukan adaptasi dengan diversifikasi usaha 

agar dapat meningkatkan pendapatan seperti penambahan atau penganekaragaman 

produk.  

Dengan melihat kondisi pandemi saat ini, sistem informasi akuntansi tentunya sangat 

berperan penting untuk  meningkatkan kinerja perusahaan sebagai pengambilan 

keputusan pihak manajemen. Manajer membutuhkan alat untuk melakukan koordinasi 

dan perencanaan sumber daya yang terbatas untuk bersaing dalam kondisi lingkungan 

yang tidak menentu ini. Maka dari itu, manajer membutuhkan dukungan sistem 

informasi akuntansi yang menyediakan informasi. Namun, dalam perencanaan sistem 

informasi akuntansi perlu diperhatikan agar hasil kontribusinya positif terhadap tujuan 

perusahaan. Informasi yang diberikan bisa dijadikan dalam pertimbangan untuk 

melakukan perencanaan, pengendalian, maupun pengambilan keputusan. Penerapan 

sistem informasi akuntansi tetap dapat  mendukung transparansi dan akuntabilitas untuk 

mewujudkan good corporate governance (Jastika, 2018) 
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Dalam penelitian ini, sistem informasi akuntansi akan fokus pada 4 aspek yaitu 

sistem pembukuan, laporan keuangan, standar akuntansi keuangan, dan sistem 

penganggaran. Sistem pembukuan ini sebagai salah satu bentuk prosedur pengumpulan 

dan pencatatan transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan (Uyar, Gungormus, & 

Kuzey, 2017). Sehingga, apabila dalam proses pembukuan mengalami fraud maka hal 

ini akan berdampak pada penyajian informasi akuntansi yang tidak transparansi 

(Rachmawati, 2019), dan tentunya memiliki dampak dalam kehilangan kegunaan dan 

efisiensinya sebagai dasar keputusan (Uyar, Gungormus, & Kuzey, 2017). Dalam 

penelitian ini, laporan keuangan dilihat sebagai komponen yang menjadi dasar proses 

pembuatan keputusan, dan evaluasi kinerja perusahaan (Uyar, Gungormus, & Kuzey, 

2017). Dengan menyajikan informasi yang berkualitas, dapat memberikan informasi 

yang benar kepada para investor untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan, dan 

sebagai informasi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Hal ini mendukung dari 

prinsip tata kelola perusahaan seperti akuntabilitas atau kejelasan dari 

pertanggungjawaban sebuah organisasi dalam mengambil keputusan ataupun aktivitas 

dan adanya transparansi dalam perusahaan (Pallisserry, 2012). Standar Akuntansi 

keuangan dilihat sebagai dasar dalam pencatatan dan pembuatan laporan untuk 

mendukung keterbukaan informasi. Dengan adanya standar yang mendukung 

keterbukaan informasi, maka hal ini mendukung perusahaan dalam mendukung 

pembangunan tata kelola perusahaan yang baik (Uyar, Gungormus, & Kuzey, 2017). 

Sistem penganggaran dalam penelitian ini dilihat sebagai kontrol dalam perencanaan 

dan pengendalian, juga dalam prosedur pembuatan keputusan. Maka, dalam 

perencanaan dan pengalokasian sumber daya tidak diizinkan untuk disalahgunakan, 

karena penganggaran berkontribusi dalam perwujudan tata kelola perusahaan yang 

baik, khususnya dalam akuntabilitas perusahaan (Uyar, Gungormus, & Kuzey, 2017). 
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Dalam penelitian ini, peneliti melakukan replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Uyar, Gungormus, & Kuzey (2017), terkait dengan pengaruh sistem informasi 

akuntansi terhadap tata kelola perusahaan yang dilakukan di Istanbul bagian dari Turki. 

Topik ini menarik untuk diteliti karena peneliti dapat mengetahui bagaimana sistem 

informasi akuntansi dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan, dalam menyediakan 

informasi sebagai dasar dalam perencanaan pengendalian, dan pengambilan keputusan 

untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari tata 

kelola perusahaan yang baik . Menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia 

pelaksanaan dari tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan manfaat seperti 

meningkatkan kinerja perusahaan dengan proses pengambilan keputusan yang baik, 

meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan 

investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan Indonesia. Berdasarkan penelitian 

dari Uyar, Gungormus, & Kuzey (2017) hasil dari hipotesis pertama, pengaruh dari 

penggunaan sistem pembukuan memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola 

perusahaan. Hasil dari hipotesis kedua, pengaruh dari penggunaan laporan keuangan 

sebagai dasar pengambilan keputusan memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola 

perusahaan. Hasil dari hipotesis ketiga, pengaruh dari penerapan Turkish 

Accounting/financial reporting standards tidak berpengaruh terhadap tata kelola 

perusahaan. Hasil dari hipotesis keempat, penggunaan sistem penganggaran memiliki 

pengaruh positif terhadap tata kelola perusahaan. 

Maka dari itu, dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti akan mengulangi penelitian 

di Indonesia, karena terdapat perbedaan budaya dari dua negara tersebut seperti 

penghindaran ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil dari hipotesis pertama, 

hipotesis kedua, hipotesis ketiga dan keempat. Sebab, berdasarkan sumber dari 

Hofstede (2020), penghindaran ketidakpastian di Indonesia lebih rendah dari Turki. 
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Secara khusus, Turki mengedepankan regulasi sebagai bentuk dari kontrol. 

Penghindaran ketidakpastian ini berpengaruh dalam tata kelola dalam perusahaan, 

apakah perusahaan lebih memilih untuk tidak menerapkan aturan dengan tidak 

melakukan kecurangan atau sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di Tabel 1. 

Alasan kedua, peneliti ingin mengulangi penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui 

apakah setiap perusahaan sudah menerapkan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan 

operasionalnya, karena dengan sistem informasi akuntansi yang tepat maka perusahaan 

dapat memperoleh informasi yang tepat dan berguna dalam pengambilan keputusan di 

perusahaan. Secara khusus, apabila informasi yang disajikan tepat, transparansi, dan 

akuntabilitas, maka perusahaan dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik 

sesuai dengan prinsip dari Organisation for Economic Co-Operation and Development 

Tabel 1.  Perbedaan Budaya Indonesia dengan Turki 

Indonesia Turki 

Penghindaran Ketidakpastian Penghindaran Ketidakpastian 

1. Skor 48 

 

2. Menganggap bahwa peraturan itu 

tidak dibutuhkan dan menganggap 

bahwa segala sesuatu dapat 

diselesaikan tanpa peraturan 

 

3. Dalam dunia pekerjaan, apapun  

akan dilakukan agar kepala 

pimpinan bahagia sehingga 

karyawan dapat reward 

1. Skor 85 

 

2. Mementingkan adanya 

hukum, peraturan, dan 

kontrol yang dapat 

mengurangi ketidakpastian 

Sumber : (Hofstede, 2020) 

Dalam penelitian ini, tata kelola perusahaan sebagai variabel dependen, sedangkan 

sistem pembukuan, laporan keuangan, Standar Akuntansi Keuangan, dan sistem 
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penganggaran sebagai variabel independen. Keempat variabel independen tersebut 

merupakan aspek dari sistem informasi akuntansi. Seperti pembukuan yang berarti 

fungsi dalam pencatatan, laporan keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan, 

Standar Akuntansi Keuangan sebagai kerangka dalam praktik akuntansi di perusahaan, 

dan sistem penganggaran yang berarti fungsi dari perencanaan dan kontrol.  

Sehingga dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan replikasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Uyar, Gungormus, & Kuzey (2017) dengan judul 

“PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP TATA 

KELOLA PERUSAHAAN” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apakah  sistem pembukuan berpengaruh positif terhadap tata kelola perusahaan? 

b. Apakah  laporan keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola perusahaan? 

c. Apakah  Standar Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola 

perusahaan? 

d. Apakah sistem penganggaran berpengaruh positif terhadap tata kelola perusahaan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh sistem pembukuan terhadap tata kelola perusahaan 

b. Untuk mengetahui pengaruh laporan keuangan terhadap tata kelola perusahaan 

c. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi keuangan terhadap tata kelola 

perusahaan 

d. Untuk mengetahui pengaruh sistem penganggaran terhadap tata kelola perusahaan 

 

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberi manfaat-manfaat seperti: 
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1.3.1 Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan kontribusi bagi 

perusahaan dalam membangun tata kelola di perusahaan dengan sistem 

informasi akuntansi sebagai dasar, dengan komponen sistem pembukuan, 

laporan keuangan, standar akuntansi keuangan, dan sistem penganggaran 

b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai topik yang berhubungan 

dengan pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola perusahaan 

1.3.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi pemilik perusahaan : 

Dapat memberikan pemikiran dan pandangan mengenai pengaruh sistem informasi 

akuntansi dengan komponen seperti sistem pembukuan, laporan keuangan, standar 

akuntansi keuangan dan sistem penganggaran terhadap tata kelola perusahaan 

untuk menentukan kebijakan atau regulasi yang dapat diterapkan di kegiatan 

operasional perusahaan 

b. Bagi manajer perusahaan : 

Dapat memberikan pemikiran maupun pandangan bahwa sistem informasi 

akuntansi menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja perusahaan dan proses 

pembuatan keputusan untuk perusahaan kedepannya 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

BAGIAN I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAGIAN II  : LANDASAN TEORI 

Landasan teori terdiri dari tinjauan teori, tinjauan empiris, penelitian-

penelitian terdahulu, pengembangan dan perumusan hipotesis, kerangka 

pikir, serta definisi dan pengukuran variabel.  

BAGIAN III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian terdiri dari objek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data/ uji hipotesis.  

BAGIAN IV : HASIL ANALISIS 

Hasil analisis terdiri dari menganalisis data dan pembahasan yang dilakukan 

peneliti untuk menjawab rumusan masalah.  

BAGIAN V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran terdiri dari kesimpulan, saran, dan keterbatasan 

penelitian.  

  


