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RINGKASAN

Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan
Pengendalian Internal

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh mekanisme tata kelola
perusahaan terhadap pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Regulasi
atas pelaporan perusahaan pada beberapa tahun terakhir mengalami perubahan.
Perubahan tersebut muncul sebagai reaksi atas skandal pelaporan perusahaan dan
kekurangan yang dirasakan selama terjadinya beberapa kali krisis keuangan di
seluruh dunia. Investor memberikan nilai lebih bagi perusahaan yang memiliki
tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang
baik

cenderung

melakukan

pengungkapan

yang

lebih

baik

termasuk

pengungkapan pengendalian internal.
Langkah penelitian meliputi: tahap observasi dengan melakukan studi
literatur tentang pengungkapan dalam laporan tahunan di perusahaan publik,
preliminary data gathering tahap satu dengan melakukan studi literatur tentang
pengungkapan pengendalian internal dalam laporan tahunan perusahaan publik,
preliminary data gathering tahap dua dengan melakukan content analysis
terhadap laporan tahunan perusahaan pada bagian sistem pengendalian internal,
pengumpulan, analisis dan interpretasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan
hasil dari pengolahan data.
Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi
berganda. Analisis regresi dipilih karena analisis ini akan menghasilkan koefisien
untuk masing-masing variabel independen. Diharapkan dengan analisis ini dapat
diketahui,

manakah

variabel

yang

paling

memengaruhi

pengungkapan

pengendalian internal dan juga untuk mengetahui apakah posisi perusahaan
(saham unggul atau tidak) dipengaruhi oleh pengungkapan pengendalian internal
perusahaan pada laporan tahunan.
Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah publikasi tentang
pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan pengendalian
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internal perusahaan pada dua kelompok perusahaan. Adapun kontribusi taget
luaran ini adalah: rekomendasi mengenai pengungkapan pengendalian internal
yang dapat dijadikan acuan bagi para penyusun pelaporan di perusahaan dan
rekomendasi mengenai penyusunan regulasi terkait pengungkapan pengendalian
internal perusahaan bagi para regulator.
Kata Kunci: mekanisme tata kelola perusahaan, pengungkapan pengendalian
internal, audit komite, internal audit, auditor independen
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Banyaknya skandal akuntansi global yang pengaruhnya sangat signifikan
terhadap perekonomian dunia membuat investor lebih peduli lagi pada bagaimana
perusahaan dikelola dan kinerja perusahaan, baik finansial maupun nonfinansial
(Damodaran, 2011). Di Indonesia, kasus manipulasi pembukuan dan manipulasi
pasar modal juga banyak terjadi, yang menyebabkan munculnya ketidakpercayaan
di kalangan pengguna informasi perusahaan (Irianto, 2003).
Ketidakpercayaan publik terhadap informasi perusahaan menimbulkan
tekanan bagi perusahaan untuk memperbaiki citra perusahaan. Publikasi informasi
ini merupakan suatu pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan perusahaan,
baik kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainya.
Skandal-skandal finansial dan akuntansi ini merupakan salah satu pemicu
berkembangnya regulasi pengungkapan perusahaan global (Spira & Page, 2010).
Di Indonesia, pada bulan Agustus 2012, Bapepam mengeluarkan aturan terkait
penyampaian laporan tahunan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Pada praktiknya penafsiran dan
pelaksanaan atas keharusan pengungkapan sistem pengendalian internal ini
bervariasi di antara perusahaan yang menjual sahamnya kepada publik dan
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Salah satu komponen yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan
menurut keputusan Bapepam tersebut adalah pengungkapan tentang pengendalian
internal. Namun, pengendalian internal tersebut, tidak dapat diamati secara
langsung oleh para pemangku kepentingan, terutama investor, karena aktivitas
tersebut dilakukan di dalam perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan melakukan
pengungkapan untuk meminimalkan risiko dan asimetri informasi (Deumes &
Knechel, 2008).
Penelitian tentang pengungkapan pengendalian internal dalam kurun
waktu satu dasawarsa terakhir umumnya berfokus pada pengungkapan tentang
kelemahan pengendalian internal (Schneider, Gramling, Hermanson, & Ye, 2009).
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Faktor-faktor

yang

memengaruhi

pengungkapan

perusahaan

di

laporan

tahunannya adalah: mekanisme tata kelola, kepemilikan, kinerja dan kondisi
keuangan, serta jenis KAP (Nowland, 2007; Deumes & Knechel, 2008; Leng &
Li, 2011).
Investor memberikan nilai lebih bagi perusahaan yang memiliki tata kelola
perusahaan yang baik (Parsa, Chong, & Isimoya, 2007). Terdapat indikasi bahwa
investor rela membayar 20% lebih tinggi bagi perusahaan yang memiliki tata
kelola perusahaan yang baik (Nowland, 2007) dan perusahaan dengan tata kelola
perusahaan yang baik cenderung melakukan pengungkapan yang lebih baik (Cai,
Liu, & Qian, 2011).
1.2.Permasalahan Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka
dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah perusahaan yang sahamnya termasuk sebagai IDX30 melakukan
pengungkapan pengendalian internal yang lebih baik dibandingkan dengan
perusahan yang tidak termasuk sebagai IDX30?
2. Apakah fungsi audit internal sebagai elemen mekanisme tata kelola
perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan pelaporan internal?
3. Apakah komite audit sebagai elemen mekanisme tata kelola perusahaan
berpengaruh terhadap pengungkapan pelaporan internal?
4. Apakah auditor independen sebagai elemen mekanisme tata kelola
perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan pelaporan internal?
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi tidak memiliki teori yang cukup mapan yang dapat disebutkan
sebagai teori yang berasal dari disiplin ilmu akuntansi sendiri. Kebanyakan teori
akuntansi berasal dari ilmu ekonomi atau bahkan dari ilmu lainnya misalnya ilmu
sosiologi atau ilmu psikologi (Coetsee, 2010).
2.1. State of The Art
Sistem informasi tidak dapat terlepas dari ilmu sosiologi, antropologi dan
psikologi karena berhubungan dengan manusia, baik sebagai perancang,
pengguna, maupun penilai system. Penelitian sistem informasi (Banker &
Kauffman, 2004) membagi penelitian system informasi ke dalam lima kelompok
seperti dalam gambar 2.1. Penelitian ini termasuk dalam penelitian terkait nilai
informasi.

Fundamental

Gambar 2. 1. State of The Art Penelitian
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Psikologi

Antropologi

Pengungkapan
pengendalian
internal

Sistem Informasi

Applied

Organisasi
dan
Strategi SI

Sistem
Pendukung
Keputusan

Disain
sistem dan
komputer

Nilai
Informasi

Nilai
Ekonomi SI
dan TIK

2.1.1 Teori Umum
Teori yang berpengaruh langsung terhadap pengungkapan pengendalian
internal adalah teori keagenan, teori pemangku kepentingan dan signaling theory.
Teori keagenan merupakan teori yang dianggap mendasari bagi banyak peneliti
yang melakukan penelitian terkait pengungkapan perusahaan kepada para
stakeholders-nya. Teori ini banyak dipilih karena asumsi bahwa perusahaan yang
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lebih besar dan perusahaan dengan struktur kredit yang tinggi harus
mengungkapkan informasi pengendalian internalnya kepada para kreditur dan
pemegang saham.

Teori pemangku kepentingan berkaitan dengan hubungan

antara perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan yang dipengaruhi dan
memengaruhi keputusan perusahaan. Teori signaling berkaitan dengan pencarian
solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari asimetri informasi. Teori ini
menjelaskan bahwa asimetri informasi dapat dikurangi jika pihak yang memiliki
informasi yang lebih banyak dapat mengirim sinyal kepada pihak yang
berkepentingan (Hunziker, 2013; Akerlof, 1970; Parsa, Chong, & Isimoya, 2007;
Watts & Zimmerman, 1990).
2.1.2. Kerangka Teori
Konsep utama dalam teori akuntansi keuangan adalah asimetri informasi
(Scott, 2006). Konsep ini mengungkapkan bahwa pada dasarnya salah satu pihak
yang bertransaksi di pasar memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan
dengan pihak lainnya. Bagan yang menjelaskan bagian ini dapat dilihat seperti
gambar 2.2.
Gambar 2. 2 Kerangka Teori
Pengelola
terpisah dari
pemilik

Teori agensi

Risiko timbulnya
asimetri informasi

Teori
signaling

Pemangku
kepentingan
perusahaan yang
beragam

Teori
pemangku
kepentingan

Konsep asimetri informasi muncul karena adanya fenomena agen dengan
prinsipal. Karena tidak mengelola sendiri perusahaannya, para pemilik modal atau
prinsipal menyerahkan pengelolaan modalnya kepada manajemen atau agen.
Masing-masing pihak ini memiliki kepentingan masing-masing. Fenomena ini
melahirkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini menyebabkan
munculnya agency cost yang dapat diminimalkan dengan kecukupan informasi
yang diungkapkan oleh manajemen.
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2.2.Studi Pendahuluan
Tata kelola perusahaan dapat terdiri dari mekanisme formal maupun
informal. Mekanisme formal didasarkan pada struktur dan proses yang telah
didefinisikan secara formal, sedangkan mekanisme informal muncul dalam
kaitannya dengan budaya dan nilai yang dipengaruhi oleh pimpinan organisasi.
Sistem tata kelola organisasi bervariasi tergantung dari ukuran dan jenis
organisasi serta kondisi lingkungan, ekonomi, politik, budaya dan sosial di mana
organisasi

tersebut

beroperasi

(ISO/TMB

Working

Group

on

Social

Responsibility, 2010; Organisation for Economic Co-operation and Development,
2004; Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).
Di Indonesia, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan, 2012) menerbitkan aturan tentang tata kelola perusahaan yang
mengharuskan perusahaan memuat uraian singkat tentang sistem pengendalian
internal yang mencakup antara lain: pengendalian keuangan dan operasional, serta
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dan reviu atas
efektivitas sistem pengendalian interen.
2.2.1. Audit Internal dalam Tata kelola perusahaan
Audit internal merupakan fungsi dari struktur pengendalian entitas. Audit
internal dan

struktur pengendalian internal harus dipisahkan pengelolaannya

karena merupakan dua hal yang berbeda (Daniela & Attila, 2013).
Sesuai dengan aturan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan, 2012), tata kelola perusahaan harus memuat uraian singkat
tentang internal audit yang lebih menekankan pada personel yang terletak di
bawah fungsi tersebut.
Tabel 2. 1. Penelitian terkait Pengungkapan Pengendalian Internal Dihubungkan
dengan Efektivitas Internal Audit
Penulis
(Abbott,
Parker, &
Peters, 2010)

Pengukuran
untuk
Pengungkapan
pengendalian
internal

Pengukuran
melalui
Efektivitas
internal audit

(Cornett,
Gramling, &

Pengungkapan Efektivitas
pengendalian
internal audit
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Sampel
Internal
auditor di
134
perusahaan
publik di
Amerika
Analisis
peraturan

Tahun

Tehnik
Analisis

2005

Kuesioner Regresi

2005

Studi
literatur

Hargrett,
2005)

internal

2.2.2. Komite Audit dalam Tata kelola perusahaan
Kapabilitas komite audit diukur melalui apakah anggota komite audit
memiliki keahlian di bidang akuntansi (Michelon, Beretta, & Bozzolan, 2009).
Tugas komite audit (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006) adalah
memastikan kewajaran laporan keuangan, keandalan struktur pengendalian
internal perusahaan, kesesuaian pelaksanaan audit internal dan eksternal serta
meyakinkan adanya tindak lanjut atas temuan audit. Oleh karena itu, latar
belakang di bidang akuntansi dapat menjadi salah satu alat ukur kemampuan atau
kapabilitas komite audit.
Sesuai dengan aturan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan, 2012), tata kelola perusahaan harus memuat uraian singkat
tentang

komite

audit

yang

memuat

identitas

anggota

komite

audit,

independensinya dan pengungkapan serta pelaksanaan kebijakan perusahaan
terkait frekuensi dan kehadiran anggota komite audit.
Tabel 2. 2. Penelitian terkait Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap
Pengungkapan Pengendalian Internal
Pengukuran
untuk
(Krishnamoorthy, Pengungkapan
Wright, &
pengendalian
Cohen, 2002)
internal
Pengungkapan
(Magrane &
pengendalian
Malthus, 2010)
internal
(McMullen,
Pengungkapan
Raghunandan, & pengendalian
Rama, 1996)
internal
Pengungkapan
(Qingliang, Xiao,
pengendalian
& Lin, 2008)
internal
Penulis

Pengukuran
melalui

Sampel

Efektivitas
komite audit

42 auditor
profesional

2001

Efektivitas
komite audit

PT di
Amerika

2007 Studi kasus

Efektivitas
komite audit

PT di
Amerika

Efektivitas
komite audit

272 PT di
China

Tahun

19891993
2014

Tehnik
Analisis
Analisis
deskriptif

Analisis
Empiris
Analisis
deskriptif

2.2.3. Kualitas Auditor Independen dalam Pengungkapan SPI
De Angelo, 1999 seperti dikutip dalam penelitian ini, menyatakan bahwa
kualitas audit ditentukan oleh apakah auditor independen mampu mendeteksi
adanya salah saji yang material dan melaporkannya. Pendeteksian salah saji yang
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material

berhubungan

dengan

kualifikasi

seorang

auditor,

sedangkan

pelaporannya berhubungan dengan independensi (Bafqi, Addin, & Rad, 2013).
Penelitian dari (Chang & Sun, 2010) mengungkapkan bahwa investor
memiliki persepsi bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP besar (Big 4 saat ini
atau Big 8 dalam penelitiannya saat itu) memiliki kualitas audit yang lebih baik
sehingga informasi akuntansinya dinilai lebih dapat diandalkan (credible).
Sementara itu penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia, pada umumnya
melakukan pengelompokkan KAP menjadi tiga kelompok, yaitu KAP Besar
dengan jumlah staf professional lebih dari 400 orang, KAP Menengah dengan
jumlah staf professional antara 100-400 orang dan KAP Kecil dengan jumlah staf
professional kurang dari 100 orang

(Soedibyo, 2010). Sementara itu, dalam

Akuntan Indonesia Edisi 16, 2009, Mustofa (Mustofa, 2009) menggolongkan
KAP menjadi tiga golongan juga, namun pengelompokkannya sedikit berbeda,
yaitu KAP Besar (beranggotakan lebih dari sepuluh akuntan publik),

KAP

Menengah (beranggotakan empat sampai sepuluh akuntan publik atau partner)
dan KAP kecil (beranggotakan kurang dari empat akuntan publik atau partner).
Pengelompokkan ini sesuai dengan konsep penelitian lainnya bahwa KAP besar
memiliki pengalaman dan sumber daya yang lebih memadai (Murcia & Santos,
2012; Haat, Rahman, & Mahenthiran, 2008). Dalam penelitian ini digunakan
pengelompokkan KAP seperti tercantum dalam Akuntan Indonesia.
Tabel 2. 3. Penelitian terkait Kualitas Auditor Independen
Penulis
(Bafqi,
Addin, &
Rad, 2013)
(Deumes &
Knechel,
2008)

Pengukuran
untuk
Peran auditor
independen
Pengungkapa
n SPI

Pengukuran
melalui
Keahlian di
industri
Keahlian
auditor
independen
Kategori
KAP,
keahlian di
industri

Sampel

Tahun

Teknik
Analisis

Teknik
Pengumpula
n Data

91 PT di
Iran

20072011

Regresi
berganda

Data
sekunder

490 PT di
Belanda

19971999

Analisis
multivariat

Data
sekunder

261 PT di
Amerika

20022004

Analisis
deskriptif

Data
sekunder

Regresi
berganda

Data
sekunder

Analisis
regresi

Data
sekunder

(Ge &
McVay,
2005)

Pengungkapa
n SPI

(Haat,
Rahman, &
Mahenthiran,
2008)

Peran auditor
independen

Kategori
KAP

146 PT di
Malaysia

(Jensen &
Payne, 2003)

Peran auditor
independen

Kategori
KAP,
keahlian di

676 kota di
Amerika
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2002

19921993

Penulis

Pengukuran
untuk

(Murcia &
Santos, 2012)

Peran auditor
independen

(OwusuAnsah &
Ganguli,
2010)

Peran auditor
independen,
Pengungkapa
n SPI
Peran auditor
(Stephens,
independen,
2011)
Pengungkapa
n SPI
Sumber: dari berbagai literatur

Pengukuran
melalui

Sampel

Tahun

Teknik
Analisis

Teknik
Pengumpula
n Data

Kategori
KAP

92 PT di
Brasilia

20062008

Pendekatan
data panel

Data
sekunder

Kategori
KAP

232 PT di
Amerika

1998

Analisis
multivariat

Data
sekunder

Keahlian di
industri

26 PT di
Amerika

20042005

Analisis
multivariat

Data
sekunder

2.3.Peta Jalan Penelitian
Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian penting dari pelaporan
keuangan karena pengungkapan mencerminkan tahap terakhir dari serangkaian
aktivitas akuntansi di mana informasi ditampilkan dalam bentuk pelaporan, pada
umumnya pelaporan keuangan (Mirfazli, 2008). Pengungkapan merupakan semua
bentuk komunikasi perusahaan secara sukarela, baik di website maupun laporan
perusahaan lainnya (Bhasin, 2010). Laporan tahunan seringkali juga merupakan
publisitas informasi yang berkaitan dengan serangkaian peraturan dan standar
perilaku untuk perusahaan publik dan menjadi sorotan publik, termasuk di
antaranya perbankan (Arifin, 2014).
Gambar 2. 3. Peta Jalan Penelitian
Positive Theory

Corporate
Reporting

Agency Theory

Annual Report

Stakeholder
Theory

Tata kelola
perusahaan

Signalling Theory

Pengungkapan
pengendalian
internal
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1.Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui apakah perusahaan yang sahamnya termasuk sebagai saham
unggulan melakukan pengungkapan pengendalian internal yang lebih baik
dibandingkan dengan yang tidak.
2. Mengetahui apakah mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh
terhadap pengungkapan pelaporan internal.
3.2.Urgensi Penelitian
Penelitian tentang pengungkapan pengendalian internal telah diteliti sebelumnya,
namun, penelitian ini masih layak diteliti karena dari hasil penelitian-penelitian
sebelumnya masih terdapat inkonsistensi penelitian. Disamping itu, penelitianpenelitian sebelumnya menghubungkan antara pengungkapan pengendalian
internal dengan mekanisme tata kelola perusahaan, analisis fundamental atau dari
sudut pandang kewajiban pelaporan berdasarkan regulasi di luar Indonesia.
Penelitian ini secara spesifik mengamati pengungkapan pengendalian internal
berdasarkan regulasi di Indonesia.
3.3.Kontribusi Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis maupun akademis
sebagai berikut:
Manfaat Praktis Penelitian:
1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran akan
pentingnya pengungkapan pengendalian internal di perusahaan dan dapat
menjadi acuan terkait seberapa jauh suatu informasi akan diungkapkan dalam
laporan yang dipublikasikan kepada para pemangku kepentingannya.
2. Bagi para pembuat kebijakan dan regulasi, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi masukan tentang kelengkapan peraturan untuk pengungkapan
perusahaan publik dalam laporan tahunan perusahaan.
Manfaat Teoritis Penelitian:
1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi
penelitian-penelitian terdahulu sehubungan dengan kualitas pengungkapan
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pengendalian internal, terutama bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia juga penelitian-penelitian terkait mekanisme tata kelola perusahaan.
2. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk
menentukan seberapa dalam pengajaran terkait pengendalian internal dan
pengungkapannya akan dilakukan untuk para mahasiswa yang kelak akan
menjadi para pembuat keputusan di perusahaan.
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BAB 4. METODE PENELITIAN

Kualitas pengungkapan pengendalian internal memiliki indikator yang
abstrak sehingga sulit diukur (Leng & Ding, 2011). Agar dapat melakukan
pengukuran atas pengendalian internal, para peneliti (Deumes & Knechel, 2008;
Michelon, Beretta, & Bozzolan, 2009; Leng & Ding, 2011; Leng & Li, 2011)
melakukan content analysis dan merancang kriteria evaluasi untuk pengukuran
tersebut. Kriteria evaluasi yang dirancang tersebut akan menghasilkan internal
control disclosure index. Internal control disclosure index akan digunakan untuk
mengukur pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan yang sahamnya
termasuk dalam saham unggulan dan yang tidak.
4.1. Langkah-langkah penelitian
Langkah pertama adalah tahap observasi dengan melakukan studi literatur tentang
pengungkapan dalam laporan tahunan di perusahaan publik. Hasil yang
diharapkan pada tahap pertama adalah research gap untuk dasar pengembangan
penelitian. Langkah kedua adalah melakukan preliminary data gathering yang
pertama dengan melakukan studi literatur tentang pengungkapan pengendalian
internal dalam laporan tahunan perusahaan publik. Hasil yang diharapkan adalah
identifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya.
Langkah ketiga adalah melakukan preliminary data gathering yang kedua dengan
melakukan content analysis terhadap laporan tahunan perusahaan pada bagian
sistem pengendalian internal. Hasil yang diharapkan adalah variabel yang relevan
dengan kondisi perusahaan yang dijadikan sampel, yaitu perusahan-perusahaan
publik di Indonesia. Langkah keempat adalah melakukan perancangan model
penelitian dan variabel penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh dari
preliminary data gathering. Hasil yang diharapkan adalah kerangka teoritis yang
dijadikan dasar sebagai langkah untuk membuat model penelitian. Langkah
kelima adalah menyusun hipotesis. Langkah keenam adalah pengumpulan,
analisis dan interpretasi data. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan
berdasarkan hasil dari pengolahan data.
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Langkah Penelitian
Hasil yang Diharapkan
Observasi: studi literatur tentang
Research gap yang dapat menjadi dasar
pengungkapan secara umum
untuk mengembangkan penelitian
Preliminary data gathering: studi
literatur tentang pengungkapan
Variabel-variabel yang digunakan dalam
sistem pengendalina intern
penelitian sebelumnya
Preliminary data gathering: content
analysis terhadap beberapa
Variabel-variabel yang relevan dengan
perusahaan
Indonesia
Pengumpulan, analisis dan
interpretasi data
Data Penelitian
Penarikan kesimpulan
Kesimpulan
Sumber: dimodifikasi dari (Sekaran & Bougie, 2010)
4.2. Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian ini meliputi dua kelompok data, kelompok pertama adalah
kelompok perusahaan yang sahamnya termasuk sebagai konstituen IDX 30. Untuk
kelompok ini, maka diambil data dari populasi. Kelompok kedua adalah
pembanding dari kelompok pertama. Kelompok kedua menggunakan sampel yang
diperoleh dengan menggunakan metode matched sampling.
4.3. Tehnik Analisis Data
Seluruh laporan tahunan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini
diambil dari laporan tahuan yang tercantum di BEI. Alasan pemilihan ini adalah
membatasi bahwa hanya laporan tahunan yang dilaporkan yang dijadikan sebagai
sumber data. Dari laporan tahunan tersebut, diambil data dari bagian tentang
sistem pengendalian internal saja, sejalan dengan penelitian (Spira & Page, 2010).
Uraian tentang sistem pengendalian internal yang merupakan sub-bagian dari
bagian tata kelola perusahaan yang merupakan laporan yang mandatory untuk
diungkapkan, namun apa saja dan sejauh apa pengungkapannya merupakan hal
yang tidak diatur atau merupakan bagian pengungkapan sukarela dalam
perusahaan.
30 perusahaan yang sahamnya termasuk dalam IDX30 dipilih sebagai
benchmark, kemudian, diambil sampel berikutnya menggunakan metode
―matched-sampling‖ dengan cara setiap perusahaan yang terdaftar di IDX30
dicarikan padanannya dalam hal ukuran perusahaan dan sektor (Haat, Rahman, &
Mahenthiran, 2008).
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4.4. Pengujian Hipotesis
Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi
berganda. Analisis regresi dipilih karena analisis ini akan menghasilkan koefisien
untuk masing-masing variabel independen (Ghozali, 2013). Diharapkan dengan
analisis ini dapat diketahui, manakah variabel yang paling memengaruhi
pengungkapan pengendalian internal dan juga untuk mengetahui apakah posisi
perusahaan (apakah masuk IDX30 atau tidak) dipengaruhi oleh pengungkapan
pengendalian internal perusahaan pada laporan tahunan. Analisis berganda dipilih
karena terdapat lebih dari satu variabel independen dalam penelitian ini.
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BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan terhadap
sampel penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis model
penelitian dengan pendekatan analisis jalur, dan pengujian hipotesis.
5.1.Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif bertujuan untuk menghasilkan gambaran sistematis dari
variabel yang diteliti. Analisis ini dilakukan untuk menghasilkan gambaran data
yang telah terkumpul sebagaimana adanya sehingga kondisi masing-masing data
dapat dideskripsikan. Bagian ini dipaparkan dalam dua bagian, yaitu gambaran
umum sampel perusahaan dan kemudian dipaparkan hasil analisis deskriptif.
5.1.1. Gambaran Umum Sampel Penelitian
Data penelitian terdiri dari dua kelompok perusahaan, yaitu: (1)
perusahaan yang termasuk perusahaan dalam kategori unggul, dan (2) perusahaan
yang tidak termasuk kategori unggul. Perusahaan yang termasuk kategori unggul
dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya minimal tiga kali terpilih
sebagai golongan saham IDX30 seperti ditampilkan dalam tabel 3.3. di bab 3.
Dari 30 perusahaan yang dipilih sebagai sampel (perusahaan IDX30), dipilih 30
sampel padanannya dengan metode matched sampling. Pemilihan perusahaan
padanannya ini (perusahaan non-IDX30) didasarkan pada kriteria: (1) domain
yang sama dengan perusahaan IDX30, (2) total assets yang paling mendekati, dan
(3) sahamnya tidak pernah tergolong sebagai golongan IDX30. Adapun daftar
perusahaan non-IDX30 dapat dilihat dalam tabel 3.4. di bab 3.
Analisis terhadap kedua kelompok tersebut bertujuan untuk mengetahui
perbedaan pengungkapan SPI dari kedua kelompok perusahaan tersebut. Data
penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan yang diambil dari website Bursa Efek
Indonesia (BEI) dengan periode pengumpulan data adalah tahun 2012, 2013 dan
2014. Tahun 2012 merupakan tahun pertama BEI mengumumkan 30 perusahaan
yang sahamnya masuk sebagai golongan IDX30. Di tahun 2012 juga Bapepam
mengeluarkan peraturan pengungkapan baru yang mengatur dengan lebih rinci
pengungkapan perusahaan dalam laporan tahunan. Oleh karena itu periode
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penelitian ini dimulai dari 2012 sampai dengan 2014 (saat penelitian ini selesai
dan dilaporkan).
Kepemilikan perusahaan kelompok IDX30 dan non-IDX30 dapat dilihat
dalam tabel 5.1. sebagai berikut:
Tabel 5. 1. Kepemilikan perusahaan kelompok IDX30 dan non-IDX30
Kepemilikan

IDX30

non-IDX30

Institusi lokal

40.00%

40.00%

Institusi asing

33.33%

46.67%

Perorangan

0.00%

6.67%

Pemerintah

26.67%

6.67%

Konsentrasi kepemilikan tertinggi

84.99%

97.20%

Konsentrasi kepemilikan terendah

10.17%

15.92%

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan oleh institusi mendorong
perusahaan untuk berkinerja lebih baik, seperti ditunjukkan pada kelompok
IDX30. Demikian pula dengan kepemilikan pemerintah yang memiliki regulasi
yang lebih ketat, hal tersebut membuat perusahaan memiliki kualitas yang lebih
(dapat dilihat pada 27% perusahaan kelompok IDX30 yang sahamnya mayoritas
dimiliki oleh pemerintah). Kepemilikan asing meski tidak serta merta menjadikan
perusahaan masuk kategori unggul dan masuk sebagai kelompok IDX30, namun
kelompok non-IDX30 merupakan perusahaan yang memiliki aset terbesar dalam
domainnya setelah perusahaan IDX30. Hal ini terkait dengan metode matched
sampling dimana perusahaan padanan dari kelompok IDX30 merupakan
perusahaan dengan total aset yang paling mendekati total aset kelompok IDX30.

5.1.2. Analisis Deskriptif atas Sampel Penelitian
Indikator di setiap variabel dijumlahkan sehingga menghasilkan total skor
untuk lima variabel yang berskala interval dalam penelitian ini, yaitu: (1) sistem
pengendalian internal, (2) efektivitas audit internal, dan (3) efektivitas komite
audit. Kemudian dilakukan analisis deskriptif melalui pengolahan rata-rata serta
standar deviasi.
Rata-rata dan standar deviasi dari kedua kelompok perusahaan terkait
pengungkapan perusahaan dapat dilihat dalam tabel 5.2.
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Tabel 5. 2. Rata-rata dan Standar Deviasi Variabel Penelitian
IDX30
Variabel

Mean

non-IDX30

Std. Deviation

Mean

Std. Deviation

SPI

17.66

5.567

14.30

6.005

Audit Internal

30.27

9.580

24.50

10.194

Komite Audit

40.704603

8.2243649

36.669471

8.2194627

Secara umum, rata-rata pengungkapan perusahaan kelompok lebih besar
daripada standar deviasi setiap variabel tersebut, sehingga dapat disimpulkan
bahwa rata-rata tersebut telah mewakili kelompok. Demikian juga tentang
pengungkapan, perusahaan kelompok IDX30 melakukan pengungkapan terkait
SPI, dewan komisaris, dewan direksi, audit internal dan komite audit yang lebih
baik daripada kelompok non-IDX30.

5.2.Analisis Validitas Konstruk
Analisis pengukuran ini dilakukan dengan menguji validitas dan
reliabilitas model. Analisis validitas konstruk dilakukan melalui dua pengukuran,
yaitu: (1) analisis validitas, dan (2) analisis reliabilitas. Analisis validitas
dilakukan menggunakan hasil output dari program statistika Warp PLS dengan
menggunakan pengukuran nilai loading factor dan p-value. Sedangkan analisis
reliabilitas dilakukan dengan menggunakan hasil output dari program statistika
Warp PLS dengan menggunakan tiga jenis pengukuran, yaitu: (1) composite
reliability, (2) cronbach’s alpha, dan (3) average variance extracted (AVE).
Kriteria yang digunakan dalam melakukan uji ketepatan pengukuran
konstruk dilakukan dengan menggunakan validitas konvergen untuk konstruk
reflektif, yaitu: (1) loading factor berada pada angka di atas 0,50 dan (2) nilai pvalue signifikan atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan kriteria yang digunakan
dalam analisis realiabilitas adalah: (1) composite realibility di atas 0,70, (2)
cronbach’s alpha di atas 0,60, dan (3) AVE di atas 0,50.

5.2.1. Analisis Validitas Konstruk Sistem Pengendalian Internal
SPI merupakan variabel laten yang diukur dengan menggunakan enam
indikator, yaitu: (1) isi bagian di bagian SPI, (2) pelaksanaan SPI, (3) SPI dan
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bagian yang berperan, (4) tujuan SPI, (5) kerangka SPI, dan (6) terpisah mengenai
SPI. Masing-masing indikator ini diukur menggunakan skor satu sampai lima,
dimana skor satu diberikan jika perusahaan tidak melakukan pengungkapan
mengenai indikator tersebut dan nilai lima diberikan jika pengungkapan dilakukan
secara memadai. Kriteria penentuan skor dilampirkan dalam lampiran 5.
Secara keseluruhan (gabungan antara kelompok IDX30 dan non-IDX30),
variabel SPI telah memenuhi syarat validitas konvergen karena memiliki loading
factor untuk keenam indikator adalah di atas 0,50 dengan nilai signifikansi di
bawah 0,001. Karena nilai loading factor di atas 0,50 dengan nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa keenam indikator pengukuran
yang digunakan telah merefleksikan variabel laten. Hasil pengukuran validitas
melalui nilai loading factor dan p-value ditampilkan dalam lampiran 7 (tabel 1).
Hasil yang serupa juga diperoleh kelompok sampel IDX30, dimana validitas
konvergen untuk semua indikator memenuhi persyaratan. Namun, untuk
kelompok non-IDX30, terdapat satu indikator yang nilai loading factor-nya 0,483,
yaitu kerangka pengendalian intern. Berdasarkan pengungkapan SPI di
perusahaan kelompok non-IDX30, kerangka SPI perusahaan tidak banyak
diungkapkan oleh perusahaan, yaitu 76% perusahaan tidak melakukan
pengungkapan kerangka SPI yang digunakan perusahaan.
Uji

reliabilitas

dengan

menggunakan

nilai

composite

reliability

coefficients, cronbach’s alpha coefficients, dan average variance extracted
bernilai secara berturut-turut 0,883; 0,837 dan 0,564. Dengan hasil uji reliabilitas
yang memenuhi persyaratan reliablitas, maka dapat dinyatakan bahwa indikator
yang digunakan telah memenuhi kriteria dan dapat diandalkan untuk mengukur
variabel laten ini. Hasil pengukuran reliabilitasnya ditampilkan dalam lampiran 7
(tabel 10).
Indikator pengukuran yang pertama yaitu isi di bagian SPI dalam laporan
tahunan perusahaan yang diukur dengan menggunakan komponen COSO.
Komponen COSO digunakan sebagai indikator pengukuran dengan asumsi bahwa
perusahaan publik di Indonesia sebagian besar menggunakan COSO sebagai
kerangka SPI. Asumsi ini berdasarkan pada penggunaan COSO untuk pengelolaan
SPI pada perusahaan publik yang menjadi sampel penelitian ini, dimana 37% di
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antaranya

mengacu pada kerangka COSO

untuk

pengelolaan

SPI di

perusahaannya. Kerangka COSO merupakan kerangka SPI yang paling banyak
diacu oleh perusahaan-perusahaan, baik di Indonesia maupun di dunia.
Pelaksanaan SPI merupakan indikator untuk mengukur penyelenggaraan
SPI secara umum, pelaksanaan evaluasi atas efektivitas SPI, pengawasan periodik,
pengawasan internal dan eksternal. Indikator ini merupakan indikator dengan nilai
loading factor terbesar karena aturan Bapepam mensyaratkan adanya uraian
mengenai SPI yang diterapkan perusahaan. Dengan nilai loading factor yang
paling

tinggi,

dapat

disimpulkan

bahwa

standar

minimal

persyaratan

pengungkapan merupakan sesuatu yang diusahakan oleh perusahaan publik yang
menjadi sampel dalam penelitian ini. Sedangkan pengungkapan sukarela yang
melebihi persyaratan regulator tidak diusahakan dengan nilai yang setara.
Peran atau pihak yang terlibat dalam SPI merupakan indikator berikutnya
yang diukur untuk mengukur SPI perusahaan. Indikator ini memberikan skor
untuk peran pelaksanaan dan pengawasan SPI. Pengungkapan ini dilakukan
perusahaan tidak hanya di bagian SPI yang terpisah, tapi kebanyakan
diungkapkan perusahaan dalam laporan komite audit, laporan manajemen maupun
laporan komisaris. Pada mulanya, pengukuran ini dilakukan hanya pada bagian
terpisah mengenai SPI yang diungkapkan perusahaan, namun karena tidak banyak
perusahaan yang mengungkapkan peran dalam SPI di bagian SPI yang tersendiri
(menjadi bagian dengan judul yang terpisah dalam laporan tata kelola
perusahaan), maka pencarian isi saat melakukan content analysis

diperluas

menjadi seluruh bagian laporan tahunan. Oleh karena itu dapat disimpulkan,
peraturan yang ada sekarang belum memberikan rincian yang memadai tentang
apa dan di bagian mana suatu komponen harus diungkapkan dalam laporan
tahunan. Dampak dari hal ini adalah, jika para pemangku kepentingan ingin
mengamati mengenai pelaksanaan SPI di perusahaan, mereka harus mencermati
keseluruhan isi laporan tahunan tersebut. Laporan tahunan sendiri merupakan
publikasi yang paling lengkap dan paling banyak diacu oleh para pemangku
kepentingan,

namun

ketidakseragaman

pengungkapan

pencarian informasi, terutama untuk pengambilan keputusan.
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akan

menyulitkan

Tujuan SPI (yang meliputi pengendalian keuangan dan operasional, serta
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya)

merupakan salah

satu hal yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh Bapepam. Namun, dari 60
perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini, hanya 51% yang melakukan
pengungkapan mengenai tujuan SPI di perusahaan. Pengendalian keuangan dan
operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya
(yang merupakan tujuan SPI versi COSO) disyaratkan dalam peraturan Bapepam
untuk diungkapkan dalam laporan tahunan.
Kerangka SPI merupakan indikator yang paling sedikit diungkapkan, yaitu
hanya oleh 32% perusahaan dalam sampel penelitian ini. Kerangka SPI tidak
banyak diungkapkan dalam penelitian ini, karena kerangka SPI tidak disyaratkan
dalam pengungkapan yang diatur oleh Bapepam dan juga seringkali SPI
dilaksanakan pada operasional perusahaan tanpa diusahakan untuk membuatnya
menjadi sesuatu yang formal. Hal yang berbeda akan terjadi jika disyaratkan
adanya pengungkapan kerangka SPI. Dampak dari hal ini adalah bahwa ketiadaan
standar untuk mengacu pada satu kerangka SPI tertentu sehingga timbul kesulitan
jika harus membandingkan antar perusahaan.
5.2.2. Analisis Validitas Konstruk Efektivitas Audit Internal
Efektivitas audit internal diukur menggunakan 11 indikator, yaitu: (1)
independensi auditor, (2) pengalaman auditor, (3) sertifikasi auditor, (4)
pelaksanaan/audit program, (5) laporan di-review oleh komite audit, (6)
penugasan- audit atas laporan keuangan, (7) penugasan- audit atas SPI, (8) fungsi
terpisah, (9) independensi fungsi , (10) jumlah staf, dan (11) visi, misi &tanggung
jawab.
Secara keseluruhan (gabungan antara kelompok IDX30 dan non-IDX30),
variabel audit internal telah memenuhi syarat validitas konvergen karena memiliki
loading factor di atas 0,50 dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 untuk semua
indikatornya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator pengukuran
yang digunakan telah merefleksikan variabel ini. Hasil pengukuran validitas
melalui nilai loading factor dan p-value ditampilkan dalam lampiran 7. (tabel 4).
Pengujian reliabilitas atas audit internal perusahaan, baik gabungan,
perusahaan kelompok IDX30, maupun kelompok non-IDX30 menunjukkan
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bahwa reliabilitas instrumen telah terpenuhi, dengan nilai composite reliability,
cronbach’s alpha dan average variance extracted secara berturut-turut adalah
0,924; 0,907; dan 0,528. Hasil pengukuran reliabilitasnya ditampilkan dalam
lampiran 7 (tabel 10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan
indikator tersebut sebagai instrumen pengukuran pengungkapan audit internal
telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas.

5.2.3. Analisis Validitas Konstruk Efektivitas Komite Audit
Efektivitas komite audit diukur menggunakan 15 indikator, yaitu: (1)
jumlah pertemuan komite audit, (2) pengungkapan (laporan) komite audit, (3)
pergantian komite audit, (4) independensi komite audit, (5) keahlian/latar
belakang pendidikan, (6) level pendidikan komite audit, (7) piagam komite audit,
(8) otoritas atas laporan keuangan, (9) otoritas atas SPI, (10) otoritas atas aktivitas
audit internal dan eksternal, (11) otoritas atas penetapan calon auditor eksternal,
(12) jumlah komite audit, (13) akses ke manajemen, (14) akses ke audit internal,
dan (15) akses ke auditor eksternal.

Hasil pengukuran validitas melalui nilai

loading dan p-value ditampilkan dalam lampiran 7 (tabel 5 dan 10).
Berdasarkan penilaian validitas, dari 15 indikator yang diukur, 10
indikator menunjukkan nilai loading factor dan p-value yang telah memenuhi
persyaratan validitas, yaitu nilai loading factor di atas 0,50, yaitu: (1)
pengungkapan (laporan) komite audit, (2) independensi komite audit, (3) piagam
komite audit, (4) otoritas atas laporan keuangan, (5) otoritas atas SPI, (6) otoritas
atas aktivitas audit internal dan eksternal, (7) otoritas atas penetapan calon auditor
eksternal, (8) akses ke manajemen, (9) akses ke audit internal, dan (10) akses ke
auditor eksternal dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Terdapat lima indikator
yang tidak memenuhi syarat validitas, yaitu: (1) jumlah pertemuan, (2) pergantian
komite audit, (3) keahlian komite audit, (4) tingkat pendidikan komite audit, dan
(5) jumlah komite audit. Berdasarkan data, indikator pergantian komite audit,
keahlian komite audit dan tingkat pendidikan komite audit tidak memiliki
variabilitas yang memadai sehingga menghasilkan nilai validitas yang tidak
memenuhi persyaratan. Demikian pula dengan jumlah komite audit yang
mayoritas perusahaan memiliki jumlah komite audit tiga orang, sesuai dengan
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persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik. Namun karena penelitian
ini menggunakan metode content analysis yang dapat dikategorikan sebagai
metode yang baru dikembangkan dan juga bersifat eksploratif sehingga indikator
ini tetap digunakan dalam pengolahan data dan penyusunan model karena variabel
ini merefleksikan efektivitas komite audit perusahaan. Indikator-indikator ini
(baik yang memenuhi kriteria validitas maupun yang tidak) tetap digunakan untuk
mengukur variabel efektivitas komite audit karena indikator-indikator ini
mendukung goodness of fit dari penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data,
ditemukan bahwa jumlah pertemuan tidak efektif untuk merefleksikan ketekunan
komite audit. Berdasarkan data, 10% perusahaan tidak mengungkapkan jumlah
pertemuan, dan nilai yang paling sering muncul (modus) pertemuan komite audit
adalah empat. Karena peraturan mensyaratkan komite audit mengadakan rapat
secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan, maka dapat dilihat adanya
indikasi pemenuhan regulasi atau formalitas dalam pemenuhan jumlah pertemuan
komite audit. Hal ini dapat menjadi penyebab mengapa indikator pertemuan
komite audit kurang efektif dalam merefleksikan efektivitas komite audit.
5.2.4. Analisis Validitas Konstruk Auditor Independen
Auditor independen diukur menggunakan dua indikator, yaitu: (1)
golongan KAP, dan (2) expertise KAP. Masing-masing indikator ini dibentuk
dengan jenis konstruk reflektif. Hasil pengukuran validitas melalui nilai loading
dan p-value ditampilkan lampiran 7 (tabel 9 dan 10).
Hasil pengukuran validitas menunjukkan bahwa kedua indikator reflektif
yang digunakan telah memiliki loading factor di atas 0,4, dengan p-value lebih
kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua indikator ini telah
valid untuk mengukur variabel auditor independen.
Demikian pula untuk ukuran reliabilitas, variabel ini telah memenuhi
kriteria reliabilitas dengan nilai Cronbach’s alpha dan composite reliability di atas
0,7 dan nilai AVE di atas 0,5.

5.3.Analisis Jalur Pengungkapan Sistem Pengendalian Internal
Setelah dilakukan analisis validitas dan reliabilitas konstruk (subbab 4.2),
maka pengolahan data dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis koefisien
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jalur untuk mengetahui nilai koefisien jalur dan signifikansi dari masing-masing
hubungan

antar

variabel.

Berdasarkan

hasil

pengolahan

jalur

tersebut

menggunakan software WarpPLS, diperoleh model penelitian yang dapat dilihat
dalam gambar 3

Gambar 5. 1. Analisis Jalur Pengungkapan Sistem Pengendalian Internal

5.3.1. Pengaruh Efektivitas Fungsi Audit Internal terhadap Pengungkapan
SPI
Evaluasi atas kinerja fungsi audit internal pada umumnya dibuat
berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh asosiasi auditor internal di masingmasing negara. Terdapat berbagai standar yang digunakan dalam menilai kinerja
fungsi audit internal, seperti misalnya: independensi, kompetensi profesional,
ruang lingkup, kinerja pekerjaan audit dan manajemen dari departemen audit
internal. Dalam penelitian ini, efektivitas fungsi audit internal dikelompokkan
penilaiannya melalui: (1) kualitas audit internal, (2) dukungan manajemen
terhadap fungsi audit internal, dan (3) pengorganisasian fungsi audit internal
tersebut di perusahaan
H2: Audit internal berpengaruh positif terhadap pengungkapan SPI.
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Hasil: Hipotesis diterima.
Koefisien jalur terstandarisasi (standardized path coefficients) dari
efektivitas dewan direksi ke pengungkapan SPI adalah 0,309 dan signifikansi
dengan nilai p kurang dari 0,001. Pada umumnya, perusahan dengan fungsi audit
internal akan memiliki fokus yang lebih dalam terkait SPI dan akan melakukan
pengungkapan SPI dengan lebih baik pula. Fungsi Audit Internal dapat dianalisis
melalui apakah terdapat fungsi tersebut di perusahaan dan latar belakang dari
individu yang mengepalai fungsi audit internal tersebut.
Efektivitas audit internal berpengaruh positif terhadap pengungkapan SPI sampai
dengan skor 43,5. Pada saat skor efektivitas audit internal melebihi 43,5, maka
efektivitas audit internal tidak akan memengaruhi pengungkapan SPI. Sedangkan
range skor audit internal yang akan memengaruhi pengungkapan SPI yang paling
optimal adalah antara 26 sampai dengan 35
5.3.2. Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Pengungkapan SPI
Komite audit di perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan
SPI. Pada umumnya, peran komite audit diamati melalui efektivitas komite audit
yang terdiri dari: (1) komposisi, (2) otoritas, (3) sumber daya, dan (4) ketekunan.
H3: Efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan
SPI.
Hasil: Hipotesis diterima.
Koefisien jalur terstandarisasi (standardized path coefficients) dari
efektivitas komite audit ke pengungkapan SPI adalah 0,068 dan signifikansi
dengan nilai p sebesar 0,21.
Namun, meski komite audit tidak berpengaruh langsung terhadap
pengungkapan SPI, namun dengan analisis pengaruh tidak langsung, dapat dilihat
bahwa dewan komisaris menghubungkan

antara komite audit dengan

pengungkapan SPI. Adapun nilai koefisien jalur dari komite audit ke dewan
komisaris adalah 0,605 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001.
Untuk seluruh sampel perusahaan (gabungan IDX30 dan non-IDX30), sampai
dengan skor 14,78, efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan SPI perusahaan, namun pada saat skor komite audit melebihi
14,78, maka komite audit akan berpengaruh positif terhadap pengungkapan SPI,
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sampai dengan skor 53,17, maka komite audit akan kembali berpengaruh negatif
terhadap pengungkapan SPI. Sedangkan range skor dewan komisaris yang akan
memengaruhi pengungkapan SPI yang paling optimal adalah antara 37 sampai
dengan 45.
5.3.3. Pengaruh Auditor Independen terhadap Pengungkapan SPI
Auditor independen dapat memengaruhi pengungkapan SPI dalam dua
cara: (1) penilaian atas SPI, dan (2) membantu pengambilan keputusan tentang
pengungkapan SPI.
H4: Auditor Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan SPI.
Hasil: Hipotesis ditolak.
Auditor independen dihubungkan dengan pengungkapan SPI secara
formatif karena faktor auditor independen merupakan faktor yang membentuk
bagaimana suatu SPI diungkapkan oleh perusahaan. Koefisien jalur terstandarisasi
(standardized path coefficients) auditor independen ke pengungkapan SPI adalah 0,059 dan signifikansi dengan nilai p sebesar 0,189. Namun, dengan analisis
pengaruh tidak langsung, dapat dilihat bahwa auditor independen berpengaruh
tidak langsung terhadap pengungkapan SPI melalui komite audit. Koefisien jalur
terstandarisasi (standardized path coefficients) auditor independen ke audit
internal adalah 0,319 dan signifikansi dengan nilai p sebesar 0,012. Salah satu
kewajiban wewenang audit internal sesuai dengan peraturan Bapepam adalah
melakukan koordinasi kegiatannya dengan auditor eksternal.
KAP besar memiliki pengalaman dan sumber daya yang lebih memadai
dibandingkan dengan KAP kecil. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar
diharapkan melakukan pengungkapan yang lebih baik karena saran atau
permintaan auditornya tersebut.

Dalam teori keagenan, untuk mengurangi

asimetri informasi, maka diperlukan peran pihak independen yang memberikan
penilaian yang objektif atas kinerja perusahaan.
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BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Kurang kuatnya hubungan atau pengaruh faktor-faktor yang menjadi variabel
dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh:
1. Keterbatasan content analysis
Pengukuran dengan menggunakan content analysis pada laporan tahunan
perusahaan mempunyai keterbatasan pengukuran, yaitu hanya mengukur
berdasarkan apa yang diungkapkan oleh perusahaan. Keterbatasan ini meliputi
pengukuran dewan komisaris, dewan direksi, audit internal dan komite audit.
2. Pemenuhan pengungkapan mandatori dalam laporan publik
Sesuai dengan kerangka signalling theory, perusahaan yang berkinerja
baik¸berusaha memberikan sinyal kepada publik mengenai kinerjanya.
Namun, pemberian sinyal ini diadaptasi juga oleh perusahaan yang berkinerja
kurang baik. Akibatnya, publik tidak dapat menilai kinerja penerapan SPI
perusahaan berdasarkan pengungkapan perusahaan dalam laporan tahunan.
3. Regulasi internal control yang tidak dianggap penting
Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika, Kanada, Jerman,
maupun negara-negara di Asia seperti China dan Malaysia, regulasi
pengungkapan SPI di Indonesia masih lebih lemah. Hal ini menyebabkan
perusahaan hanya mengungkapkan sesuai dengan

yang diharuskan oleh

regulasi yaitu pengungkpan minimal terkait SPI perusahaan. Hal inilah yang
menyebabkan pengungkapan SPI perusahaan menjadi minimalis.
4. Karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti memadai atau tidaknya
pengungkapan yang sudah dilakukan, maka data yang dikumpulkan terbatas
pada pengungkapan yang sudah dilakukan perusahaan (dalam penelitian ini,
hanya data yang sudah dipublikasikan melalui BEI). Namun, untuk
pengembangan penelitian, dapat diteliti lebih lanjut dengan menambahkan
data primer.
5. Periode penelitian dapat dioptimalkan dengan memperpanjang jangka waktu
penelitian. Perpanjangan jangka waktu penelitian ini diharapkan dapat
menambah keragaman data dengan cakupan fluktuasi keadaan sosial dan
ekonomi di Indonesia. Di samping itu, juga dapat mengamati perubahan
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karena perubahan regulasi seperti misalnya perubahan jumlah pertemuan
dewan komisaris yang sebelumnya diatur dalam peraturan Bapepam (empat
kali setahun) yang kemudian dirubah menjadi peraturan OJK (enam kali
setahun).
6.2. Saran
Penelitian ini dilakukan pada kelompok perusahaan yang sahamnya termasuk
sebagai golongan IDX30 dan non-IDX30 sehingga periode penelitian dalam
penelitian ini adalah sejak diberlakukannya indeks IDX30 sampai dengan
penelitian ini dilaporkan. Hal tersebut menimbulkan keterbatasan diantaranya:
(1) periode penelitian yang pendek, (2) keterbatasan jumlah sampel penelitian,
(3) alat statistik yang digunakan. Oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat
melakukan penelitian lanjutan dengan pengembangan sebagai berikut:
1. Penelitian dengan topik serupa dapat dilakukan untuk periode penelitian
yang lebih panjang sehingga fluktuasi data (seperti misalnya fluktuasi
kinerja

keuangan

perusahaan

yang

diakibatkan

oleh

keadaan

perekonomian Indonesia) dapat tercakup dalam periode penelitian.
2. Periode penelitian yang lebih panjang dapat meningkatkan jumlah data
sehingga lebih banyak alternatif alat statistik yang dapat digunakan dalam
melakukan analisis jalur.
3. Warp PLS merupakan alat statistik untuk melakukan analisis jalur yang
paling memadai karena dapat menghasilkan plot nonlinear untuk
menjelaskan hubungan nonlinear antar variabel yang dapat digunakan
untuk memperkirakan range optimal setiap variabel dan indikator. Namun,
alat ini pun masih belum dapat secara optimal melakukan analisis jalur
untuk model-model yang kompleks dengan tingkat kedalaman analisis
yang diinginkan.
4. Karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti memadai atau tidaknya
pengungkapan yang sudah dilakukan, maka data yang dikumpulkan
terbatas pada pengungkapan yang sudah dilakukan perusahaan (dalam
penelitian ini, hanya data yang sudah dipublikasikan melalui BEI).
Namun, untuk pengembangan penelitian, dapat diteliti lebih lanjut dengan
menambahkan data primer.
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