
PENGARUH PROFITABILITAS, UMUR LISTING PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN 

KOMISARIS, INDEPENDENSI KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN DISPERSI 

TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM LAPORAN 

TAHUNAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2013. 

 

Noervera Rahmaticha Dewi 

110462201114 

 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 

Tanjungpinang 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

profitabilitas, umur listing perusahaan, ukuran dewan komisaris, 

independensi komite audit dan kepemilikan dispersi terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan 

perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2013. Penelitian ini 

diambil karena masih terdapat perbedaan penelitian antara 

penelitian yang satu dengan yang lain.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan umum 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2013. 

Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Terdapat 22 perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini. Metode analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian  ini menggunakan metode analisis regresi berganda, 

uji hipotesis yaitu koefisien determinan, uji t dan uji F. 

Hasil penelitian analisis regresi menunjukkan bahwa 

variabel independen profitabilitas yang diukur dengan ROE 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan corporate 

governance dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,05) dan dilihat 

dari nilai t hitung 3,691 > t tabel 1,987, sehingga hipotesis 

yang diajukan yaitu Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Variabel umur 

listing (UL) perusahaan menunjukkan bahwa variabel UL 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan corporate 

governance dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,05) dan dilihat 

dari nilai t hitung 5,941 > t tabel 1,987, sehingga hipotesis yang 

diajukan yaitu Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Variabel ukuran 

dewan komisaris (UDK) menunjukkan bahwa UDK tidak berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,736  (p>0,05) dan nilai t 

hitung 0,338 < t tabel 1,987 sehingga hipotesis yang diajukan 

yaitu Ho3 diterima dan Ha3 ditolak maka UDK tidak berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan corporate governance dalam laporan 

tahunan perbankan tahun 2010-2013. Variabel independensi komite 

audit (AUDITCOM) menunjukkan bahwa AUDITCOM tidak berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,484(p>0,05) dan nilai t 

hitung 0,704 < t tabel 1,987 sehingga hipotesis yang diajukan 

yaitu Ho4 diterima dan Ha4 ditolak maka UDK tidak berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan corporate governance dalam laporan 



tahunan perbankan tahun 2010-2013. Variabel kepemilikan dispersi 

(KD) menunjukkan bahwa KD tidak berpengaruh signifikan terhadap 

luas pengungkapan corporate governance dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,237(p>0,05) dan nilai t hitung 1,191 < t 

tabel 1,987, sehingga hipotesis yang diajukan yaitu Ho5 diterima 

dan Ha5 ditolak maka UDK tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan 

perbankan tahun 2010-2013. Dan secara simultan (uji F) 

profitabilitas, umur listing perusahaan, ukuran dewan komisaris, 

independensi komite audit dan kepemilikan dispersi berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance. 

 

Kata kunci: Corporate Governance, profitabilitas, umur listing 

perusahaan, ukuran dewan komisaris, independensi 

komite audit, kepemilikan dispersi. 

 

PENDAHULUAN 

Pada perusahaan dan lembaga keuangan atau perbankan di 

Indonesia sangat diperlukan pelaksanaan tata kelola perusahaan 

yang baik, atau lebih dikenal dengan nama Good Corporate 

Governance (GCG). Menurut Chapra & Ahmed (2008:13) tanpa adanya 

penerapan corporate governance yang efektif, perbankan akan 

sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan 

menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan perbankan 

akan corporate governance menjadi lebih serius lagi seiring 

dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana 

permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank dalam menghadapi 

tantangan dalam jangka panjang. 

Corporate governance timbul karena adanya peningkatan 

perhatian pada masalah pengungkapan dari aspek corporate 

governance suatu perusahaan, baik oleh investor maupun 

pemerintah melalui penyusunan peraturan atau standar corporate 

governance. Hal ini dilakukan dengan cara melindungi para 

pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan 

peristiwa tersebut, dan yang paling utama adalah untuk 

mengembalikan kepercayaan masyarakat (Natalia & Zulaikha, 2012). 

Didalam hal ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat 

adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Corporate 

Governance meliputi transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan 

diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) 

perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan 

(stakeholders). Dalam rangka menerapkan lima prinsip dasar 

tersebut, bank wajib berpedoman yang terkait dengan pelaksanaan 

Good Corporate Governance. Dalam penelitian ini, item yang 

digunakan berasal dari pengungkapan wajib yang diatur dalam 

keputusan ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-

134/BL/2006 dan juga Nomor: KEP-431/BL/2012 Peraturan Nomor 

X.K.6 dan diperoleh dari pedoman Umum Good Corporate Governance 

(KNKG). 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan 

corporate governance. Faktor-faktor yang dijadikan variabel 



penelitian yaitu profitabilitas, umur listing perusahaan, ukuran 

dewan komisaris, independensi komite audit dan kepemilikan 

dispersi. 

Penelitian terdahulu menunjukan hasil yang berbeda. 

Penelitian yang menggunakan profitabilitas sebagai variabel 

independen. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau profit. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hikmah, et al. (2011), Natalia & Zulaikha (2012), Putranto & 

Raharja (2013) Rompas , et al. (2014) menunjukkan bahwa 

profitabilitas (yang diukur dengan ROE) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan corporate governance dalam 

laporan tahunan perusahaan perbankan. Penelitian ini berbeda 

dengan Fitriana dan Prastiwi (2014) yang menyatakan 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan. 

Faktor lainnya adalah umur perusahaan. Perusahaan yang lebih 

lama beroperasi kemungkinan akan menyediakan publisitas 

informasi yang lebih luas  dan lebih banyak dibanding perusahaan 

yang baru saja berdiri (Kartika, 2009). Penelitian yang 

menggunakan umur listing perusahaan sebagai variabel independen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah, et al. (2011) dan 

Kartika, (2009) yang menunjukan bahwa Umur listing berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan corporate governance dalam 

laporan tahunan. 

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan 

komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari komisaris 

utama, komisaris independen, dan komisaris. Penelitian yang 

menggunakan ukuran dewan komisaris sebagai variabel independen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah, et al. (2011) menunjukan 

hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan corporate governance. 

Independensi komite audit merupakan salah satu komite 

penunjang yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dengan adanya 

komite audit di dalam perusahaan, bermanfaat untuk dapat 

melaksanakan pekerjaan dewan komisaris secara lebih rinci dengan 

memusatkan perhatian dewan komisaris kepada bidang khusus 

perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (governance) oleh 

manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia & Zulaikha 

(2012), Independensi Komite Audit yang menunjukkan hasil bahwa 

Independensi komite audit memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap pengungkapan Corporate Governance dalam 

laporan tahunan. 

Kepemilikan dispersi merupakan kepemilikan saham tersebar 

yang dimiliki oleh investor individu yaitu masyarakat. Investor 

individu meliputi investor di luar manajemen, selain pemerintah, 

institusi, dan kalangan keluarga (Alsaeed, 2006) dalam (Hikmah, 

et al., 2011). Penelitian yang dilakukan menggunakan kepemilikan 

dispersi sebagai variabel independen. Penelitian yang dilakukan 

oleh Hikmah, et al. (2011) yang menunjukan hasil bahwa 

kepemilikan dispersi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate governance. 

Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah penelitian terdahulu sampel yang digunakan 

yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI yaitu 

penelitian Kartika (2009) dan Fitriana & Prastiwi (2014), 

Perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 di BEI yaitu penelitian 



Natalia & Zulaikha (2012) dan Rompas , et al. (2014). Sedangkan 

dipenelitian ini, sampel yang digunakan lebih khusus yaitu 

sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, jumlah 

sampel serta tahun penelitian 2010-2013. Pemilihan sektor 

perbankan sebagai sampel dikarenakan kebutuhan untuk menerapkan 

prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri 

perbankan serta karakeristik industri perbankan yang berbeda 

dengan industri lainnya, karena industri perbankan sesuai dengan 

karakteristik good corporate governance yaitu perusahaan yang 

menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik sehubungan 

dengan pelayanan terhadap masyarakat yang luas dan karakteristik 

tersebut ada pada industri perbankan yaitu memberikan pelayanan 

yang baik terhadap masyarakat luas untuk menarik simpati atau 

kepercayaan juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada 

nasabahnya yaitu dengan meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitasnya. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menguji 

konsistensi dari hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Corporate 

Governance. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah: Pengaruh 

Profitabilitas, Umur Listing Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, 

Independensi Komite Audit dan Kepemilikan Dispersi Terhadap Luas 

Pengungkapan Corporate Governance dalam laporan tahunan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-

2013. 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan 

Pada dasarnya Corporate Governance dapat ditelusuri dari 

pengembangan agency theory yang mencoba menjelaskan bagaimana 

pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer, pemilik 

perusahaan dan kreditur) akan berperilaku, karena mereka pada 

dasarnya mempunyai kepentingan yang berbeda. Teori keagenan 

membahas hubungan antara prinsipal (pemilik dan pemegang saham) 

dan agen (manajemen). Jensen dan Meckling (1976) dalam Hikmah, 

et al. (2011) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika 

satu atau lebih individu (principal) mempekerjakan individu lain 

(agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelagasikan 

kekuasaan kepada agen untuk membuat suatu keputusan atas nama 

principal tersebut. Agency theory memfokuskan pada penentuan 

kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan principal 

dan agen (Alijoyo & Zaini, 2004:6). 

Dengan demikian, perlunya menajemen melakukan pelaporan dan 

pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik sebagai wujud 

akuntabilitas manajemen terhadap pemilik sehingga tidak 

terjadinya konflik kepentingan antar dua kelompok tersebut. 

Konflik antar agen dan prinsipal dapat diminimalisasi dengan 

berbagai cara, salah satunya adalah melalui pengungkapan 

informasi oleh manajemen (agen). Corporate Governance dapat 

diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk 

memastikan bahwa manajemen selalu bertindak demi kepentingan 

pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, sehingga pengelolaan 

perusahaan akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai 

perusahaan (Baridwan, 2001:3) dalam (Naja, 2008:29). Sejalan 



dengan berkembangnya isu mengenai corporate governance yang 

didalamnya terdapat prinsip transparansi dan akuntabilitas akan 

meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek 

corporate suatu perusahaan (Hikmah, et al. 2011). 

Pengungkapan (disclosure) adalah keterbukaan dalam 

mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai 

perusahaan. Disclosure erat kaitannya dengan transparansi, yaitu 

perusahaan harus dapat memberikan informasi atau laporan yang 

akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan (Naja, 

2008:36). Adapun informasi keuangan yang di ungkapkan di laporan 

keuangan perusahaan harus berguna untuk pengambilan keputusan 

ekonomi perusahaan. Didalam pengungkapan wajib (Mandatory 

Disclosure), laporan tahunan di perlukan untuk mengukur seberapa 

besar pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Laporan tahunan 

merupakan sumber utama dalam melakukan penelitian mengenai 

pengungkapan corporate governance karena laporan tahunan berisi 

informasi mengenai perusahaan termasuk praktik good corporate 

governance. Tidak terbatasnya penerapan good corporate 

governance pada perusahaan terhadap pengungkapan yang di 

wajibkan oleh pemerintah ini dianggap sebagai pengungkapan 

sukarela (Voluntary Disclosure) oleh perusahaan.  

Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan 

publik telah diatur di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:KEP-431/BL/2012. 

Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyampaian laporan 

tahunan serta bentuk dan isinya. Dari sekian banyak informasi 

yang wajib disampaikan dalam laporan tahunan, disebutkan bahwa 

laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan 

tata kelola perusahaan (corporate governance) dalam periode 

laporan keuangan terakhir. 

Dalam penelitian ini,  item  pengungkapan yang digunakan 

berasal dari pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) yang 

diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: 

KEP-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6 dan yang diperoleh dari 

Pedoman Umum  Good Corporate Governance  KNKG (2006). Sektor 

dari penelitian mengenai luas pengungkapan laporan tahunan good 

corporate governance ini adalah lebih khusus yaitu sektor 

perbankan. 

Berdasarkan peraturan dan pedoman tersebut, diperoleh 

sebanyak 16 indikator pengungkapan yang terdiri dari:  

1. Pemegang saham;  

2. Dewan komisaris; 

3. Dewan direksi;  

4. Komite audit;   

5. Komite nominasi dan remunerasi;  

6. Komite manajemen risiko; 

7. Komite-komite lain yang dimiliki perusahaan; 

8. Sekretaris perusahaan; 

9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal; 

10. Manajemen risiko perusahaan; 

11. Perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, anggota 

dewan direksi, dan anggota dewan komisaris; 

12. Akses informasi dan data perusahaan; 

13. Etika perusahaan; 

14. Kegiatan sosial dan politik; 



15. Pernyataan penerapan  good corporate governance; dan 

16. Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan  

good corporate governance. 

Berdasarkan dari Enam belas indikator tersebut memuat  item 

pengungkapan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu 

perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai corporate 

governance. 

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan Corporate 

Governance 

Profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan atau 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Profit). 

Profitabilitas suatu perusahaan akan  mempengaruhi kebijakan 

para investor atas investasi yang dilakukan. Profitabilitas yang 

tinggi menunjukkan tingginya laba yang diperoleh oleh 

perusahaan. Dengan profitabilitas yang tinggi manajer perusahaan 

akan mengungkap lebih banyak informasi untuk menunjukkan kinerja 

dari perusahaan. Sebaliknya profitabilitas yang rendah juga akan 

mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi perusahaannya 

secara lebih luas guna meyakinkan seluruh  stakeholder  yang 

berkepentingan.  

Peningkatan jumlah dan ragam pemangku harus disertai dengan 

pengungkapan informasi, khususnya informasi mengenai CG sebagai 

respon tanggung jawab atas penggunaan dana pemangku kepentingan 

oleh perusahaan. Dengan laporan informasi CG yang memiliki 

kualitas yang tinggi, maka pemangku kepentingan akan semakin 

yakin dengan cara yang ditempuh oleh manajemen. Cara-cara yang 

dimaksud adalah cara-cara yang memperhatikan kepentingan 

pemangku kepentingan (stakeholders), tidak hanya berdasarkan 

kepentingan perusahaan saja. Dengan demikian, kenaikan 

profitabilitas akan menyebabkan kecenderungan kenaikan tingkat 

pengungkapan laporan informasi  Corporate Governance (Natalia & 

Zulaikha, 2012).  

Dalam penelitian ini profitabilitas di ukur dengan Return 

on Equity (ROE). Pemilihan rasio ini berdasarkan argumen bahwa 

adanya corporate governance dimaksudkan terutama untuk 

kepentingan pemegang saham (Jackson dan Carter (2005) dalam 

Hikmah, et al. (2011). Fokus kepada pemegang saham ini juga 

secara eksplisit dinyatakan dalam Pedoman Umum  Corporate 

Governance, yaitu untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi 

pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan 

lainnya (KNKG, 2006:2). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Kartika (2009), Fitriana dan Prastiwi (2014), profitabilitas 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap luas 

pengungkapan. Berbeda dengan hasil penelitian Hikmah, et al. 

(2011), Natalia & Zulaikha (2012), Putranto & Raharja (2013) 

Rompas , et al. (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate 

governance dalam laporan tahunan perusahaan perbankan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis 

pertama penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

corporate governance dalam laporan tahunan perbankan di 

BEI tahun 2010-2013. 



 

Pengaruh Umur Listing Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan 

Corporate Governance 

Semakin lama umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan 

telah berpengalaman dalam melakukan pengungkapan dari tahun ke 

tahun serta lebih memahami kebutuhan pengguna informasi yang 

berkepentingan terhadap perusahaannya. Menurut penelitian 

Marwata (2001) dalam Kartika (2009) perusahaan yang telah 

berumur (tua) belum tentu akan mengungkapkan semua informasi 

laporan keuangannya kepada publik. Hal ini dikarenakan semakin 

lama perusahaan berdiri, maka akan membutuhkan banyak biaya yang 

harus dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi tersebut, 

sehingga perusahaan berusaha menekan dari biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan untuk keperluan pengungkapan informasi tersebut.  

Berdasarkan penelitian  Hikmah, et al. (2011) data variabel 

penelitian dan tahun mulai beroperasinya perusahaan perbankan, 

ternyata terdapat banyak bank dengan nilai umur  listing  yang 

besar melakukan pengungkapan corporate governance  secara 

sempit, sedangkan bank dengan nilai umur  listing  yang kecil 

melakukan pengungkapan  corporate governance secara lebih luas. 

Perusahaan yang sudah lama berdiri akan mengungkapkan informasi 

yang menurut mereka akan banyak disorot oleh investor dan dengan 

harapan para investor akan tertarik membeli saham perusahaan 

(Kartika, 2009). 

Fitriana & Prastiwi (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang 

berumur lebih tua mungkin lebih mengerti informasi-informasi apa 

saja yang sebaiknya  diungkapkan dalam laporan tahunan. Sehingga 

perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi-informasi yang 

akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perusahaan atau 

mengungkapkan sebagian informasi yang menyedot perhatian 

investor. Dengan demikian perusahaan tidak perlu mengungkapkan 

semua informasi yang dimilikinya secara detail. Hasil penelitian 

terdahulu Kartika (2009) dan Hikmah, et al. (2011) menunjukkan 

umur perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate 

governance. Hasil ini berbeda dengan penelitian (Fitriana dan 

Prastiwi 2014) bahwa umur perusahaan tidak signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis kedua 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2 : Umur listing perusahaan berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan 

perbankan di BEI tahun 2010-2013. 

 

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan 

Corporate Governance 

Sesuai dengan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi untuk 

terus meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan 

standar tertinggi. Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang 

bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta 

memastikan bahwa perusahaan melaksanakan Good Corporate 

Governance (KNKG, 2006). Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris 

Utama serta Anggota komisaris dan minimal satu orang harus 

berasal dari luar bank sebagai komisaris independen. Menurut 

Haryono (2009:228) Dewan Komisaris bertugas membangun reputasi 



dan kepercayaan terhadap bank. Komisaris bertindak mewakili 

kepentingan pemegang saham yaitu bertugas mengawasi kinerja 

direksi dalam mengelola bank dan mengevaluasi kesesuaian 

tindakan direksi dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan 

dalam RUPS. Menurut penelitian Hikmah, et al. (2011) semakin 

besar ukuran dewan komisaris akan lebih mempermudah pengawasan. 

Tekanan terhadap manajemen semakin besar untuk melakukan 

pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan (corporate 

governance). Pendapat ini didukung dengan pendapat Putranto & 

Raharja (2013) perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris 

yang besar dapat mengungkapkan pengungkapan corporate governance 

dengan lebih luas. 

Dewan Komisaris  sebagai pengawas dalam suatu perusahaan, 

sedangkan komisaris independen sebagai kekuatan penyeimbang 

dalam pengambilan keputusan  dari   dewan komisaris.  Peranan  

dewan  komisaris dan komisaris independen sangat penting  dan 

diperlukan komitmen penuh dari dua hal tersebut dalam menentukan 

keberhasilan implementasi GCG  tersebut (KNKG 2006). Dewan 

Komisaris terdiri dari Komisaris Utama serta Anggota komisaris 

dan minimal satu orang harus berasal dari luar bank sebagai 

komisaris independen. Kedudukan masing-masing anggota Dewan 

Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Penelitian 

Hikmah,et al.(2011) dan Alijoyo & Zaini(2004) menyatakan bahwa 

ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan corporate governance. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis 

ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan 

perbankan di BEI tahun 2010-2013. 

 

Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Luas Pengungkapan 

Corporate Governance 

Independensi komite audit merupakan salah satu komite 

penunjang yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dengan adanya 

komite audit di dalam perusahaan, bermanfaat untuk dapat 

melaksanakan pekerjaan dewan komisaris secara lebih rinci dengan 

memusatkan perhatian dewan komisaris kepada bidang khusus 

perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (governance) oleh 

manajemen (Melati, 2014). Komite audit membantu dewan komisaris 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya. Komite Audit 

juga memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap fokus 

kerja tahunan. 

Sesuai dengan peraturan Bapepam No.IX.I.5 dan peraturan Bank 

Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat 

Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum yang 

menyatakan bahwa setiap perusahaan publik  di Indonesia wajib 

membentuk komite audit dengan anggota minimal tiga orang, yang 

diketuai oleh satu orang komisaris independen dengan dua orang 

eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai 

dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan serta 

mempunyai keahlian di bidang hukum dan perbankan, dan juga 

komite audit melakukan pengungkapan independensi komite audit. 



Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Natalia & Zulaikha 

(2012), menunjukkan bahwa Independensi Komite Audit memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan Corporate 

Governance dalam laporan tahunan. Hal ini berarti semakin tinggi 

jumlah komite audit independen menentukan tingkat kepatuhan 

pengungkapan Corporate Governance yang lebih tinggi. Berbeda 

dengan penelitian Saputri (2009) yang menunjukkan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan antara komite audit terhadap luas 

pengungkapan sukarela. Hal ini dikarenakan komite audit hanya 

untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM 

yaitu BAPEPAM & LK no.IX 1.5. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis ke 

empat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4  : Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan 

tahunan perbankan di BEI tahun 2010-2013. 

 

Pengaruh Kepemilikan Dispersi Terhadap Luas Pengungkapan 

Corporate Governance 

Masalah  corporate governance  muncul sebagai akibat adanya 

perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

perusahaan. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan struktur 

kepemilikan yang ada dalam perusahaan. Struktur kepemilikan 

dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi struktur 

kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (dispersi), Hikmah, et 

al. (2011). Kepemilikan  dispersi merupakan kepemilikan saham 

tersebar yang dimiliki oleh investor individu. Dalam penelitian 

Putranto & Raharja (2013) variabel kepemilikan dispersi diukur 

dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh investor 

individu yaitu masyarakat dengan jumlah saham yang beredar. 

Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga 

Keuangan Revisi dari Peraturan Nomor X.K.6 Nomor:KEP-431/BL/2012 

Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Dan Perusahaan 

Publik, menyatakan bahwa uraian tentang nama pemegang saham dan 

persentase kepemilikannya yang salah satunya terdiri dari 

kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang 

saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima per 

seratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik. Perusahaan yang 

dengan proporsi kepemilikan dispersi yang tinggi tentu melakukan 

pengungkapan corporate governance secara lebih luas.  

Penelitian terdahulu Putranto & Raharja (2013) kepemilikan 

dispersi berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate 

governance. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Hikmah, et 

al. (2011) ukuran kepemilikan dispersi perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate governance. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis 

kelima penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H5 : Kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan 

perbankan di BEI tahun 2010-2013. 

 

 

 

 



METODELOGI PENELITIAN 

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Luas 

Pengungkapan Corporate Governance pada laporan tahunan 

perusahaan perbankan yang diukur dengan indeks pengungkapan 

corporate governance sebagai standar untuk mengukur tingkat 

pengungkapan corporate governance pada perusahaan perbankan umum 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengungkapan wajib yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah item yang berdasarkan 

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 dan Nomor 

: Kep-431/BL/2012 atau item pengungkapan yang diwajibkan. Item 

pengungkapan wajib dibuat dengan melakukan perbandingan daftar 

item pengungkapan wajib pada penelitian sebelumnya. Luas 

pengungkapan corporate governance di ukur dengan Indeks 

pengungkapan corporate governance pada standar untuk mengukur 

tingkat pengungkapan corporate governance pada perusahaan 

berbankan yang terdaftar di BEI. Metode yang digunakan adalah 

dengan mengaplikasikan indeks tidak tertimbang  dengan nilai 

kotomis, yaitu nilai 1 untuk setiap item yang di ungkapkan serta 

0 untuk item yang tidak di ungkapkan (Sekaran, 2005:31). Dengan 

mengaplikasi indeks tertimbang menggunakan nilai dikotomis dapat 

memudahkan pemberiaan skor akhir indeks pengungkapan corporate 

governance Putranto & Raharja (2013).  

Indeks pengungkapan corporate governance pada laporan 

tahunan perusahaan perbankan dapat di dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut (Bhuiyan dan Biswas, 2007) dalam (Hikmah, et 

al., 2011): 

 

      
                                      

                                                         
 

Keterangan:  

IPCG = Indeks Pengungkapan Corporate Governance 

Total item yang diungkapkan perusahaan = Memberi skor untuk 

setiap item pengungkapan secara dikotomi, jika suatu item di 

ungkapkan maka diberi nilai 1 dan jika tidak diungkapkan diberi 

nilai 0. Sehingga skor yang diperoleh setiap perusahaan kemudian 

di jumlahkan untuk mendapat total item yang diungkapkan 

perusahaan. 

Skor maksimum yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan= Skor 

maksimum berdasarkan item yang digunakan adalah 92. 

Variabel independen (variabel bebas) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Profitabilitas (diukur dengan ROE). ROE 

merupakan proporsi laba bersih terhadap total ekuitas. Variabel 

Umur Listing Perusahaan yang digunakan merupakan selisih tahun 

pada laporan tahunan dengan tahun perusahaan terdaftar di BEI. 

Variabel Ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah anggota dewan 

komisaris dalam perusahaan yang terdiri dari komisaris utama, 

komisaris independen dan komisaris. Variabel independensi komite 

audit diukur dengan perbandingan proporsi jumlah anggota Komite 

Audit independen dan jumlah seluruh anggota Komite Audit. 

Variabel Kepemilikan Dispersi Kepemilikan  dispersi merupakan 

kepemilikan saham tersebar yang dimiliki oleh investor individu 

(masyarakat). Persentase Kepemilikan saham ≤ 5%. 

 



Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan 

umum yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2013. Jumlah populasi sampel tersebut adalah 88 perusahaan. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik  purposive sampling, 

dengan kriteria: perusahaan yang secara berturut-turut 

menyediakan laporan tahunan (Annual report) di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013, perusahaan yang tidak 

mengalami kerugian periode 2010, 2011, 2012 dan 2013. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data 

dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Data-data tersebut bersifat 

time series, artinya data tersebut dikumpulkan dari waktu ke 

waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu 

ke waktu. Dokumen-dokumen dan data-data merupakan laporan 

tahunan, laporan keuangan yang diperoleh dari website BEI 

(www.idx.co.id).  Penelitian ini menggunakan metode  content 

analysis untuk menetukan jumlah pengungkapan  corporate 

governance pada perusahaan yang diteliti.  Content analysis 

dilakukan dengan membaca laporan tahunan setiap perusahaan 

sampel dengan memberi kode informasi yang terkandung di dalamnya 

menurut  kerangka  corporate governance yang dipilih. 

Metode Analisis 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan 

adalah teknik regresi berganda atau multiple regression Model 

yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel – variabel 

indipenden terhadap luas pengungkapan corporate governance dalam 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

  

IPCG = a + b1ROE+ b2UL + b3UDK + b4AUDITCOM + b5KD + e 

Keterangan: 

IPCG     = Indeks pengungkapan corporate governance 

ROE   = Return on Equity 

UL     = Umur Listing 

UDK      = Ukuran Dewan Komisaris 

AUDITCOM = Independensi Komite Audit 

KD      = Kepemilikan Dispersi 

e      = Standar error 

Dalam penggunaan persamaan regresi terdapat beberapa asumsi-

asumsi dasar yang harus dipenuhi. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 

uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas 

dan uji normalitas. Setelah persamaan regresi terbebas dari 

asumsi dasar tersebut maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian 

hipotesis (uji determinasi   , uji t dan uji F). 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2015) 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji normalitas menggunakan  Normal P-P Plot, grafik 

histogram, dan uji  Kolmogorov-Smirnov  dengan  p-value =  0,887  

berada di atas 5%. Uji multikolinearitas diperoleh nilai  

tolerance  lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 pada setiap 

variabel. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji grafik  

menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak 

membentuk pola. Uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan 

dengan bantuan program uji spearmen’s rho untuk keakuratan data 

dengan nilai signifikansi korelasi lebih dari 0,05 ( sig > 0,05) 

pada setiap variabel independen, maka dapat disimpulkan bahwa 

pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah 

heteroskedastisitas. Pengujian autokorelasi dengan uji  Durbin-

Watson  sebesar 0,991, uji Durbin - Watson  sebesar 0,991 yaitu 

angka DW berada diantara -2 sampai +2 (Santoso 2002:194), maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi. 

Berdasarkan pengujian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keempat asumsi klasik telah terpenuhi. 

 

Pengujian Model Regresi dan Hipotesis 

Berdasarkan uji ANOVA atau uji F dapat disimpulkan bahwa  

model regresi berganda dalam penelitian ini dapat digunakan 

untuk menguji pengaruh profitabilitas, umur  listing perusahaan, 

ukuran dewan komisaris, independensi komite audit dan 

kepemilikan dispersi terhadap  luas pengungkapan corporate 

governance. Hal ini dibuktikan  oleh nilai F  dengan 

signifikansi  0,000 yang lebih kecil dari α 5%. Hasil uji F ini 

juga menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, 

umur listing perusahaan, ukuran dewan komisaris, independensi 

komite audit dan kepemilikan dispersi terhadap luas pengungkapan 

corporate governance. Nilai  adjusted  (  ) menunjukkan bahwa 

0,395 atau sebesar 39,5% dari luas pengungkapan corporate 

governance, sisanya sebesar 60,5% dapat dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

IPCG 88 ,5540 ,8910 ,802693 ,0624975 

ROE 88 ,0430 ,3130 ,144943 ,0647638 

UL 88 2,8000 31,0000 12,718182 7,2205732 

UDK 88 2,0000 9,0000 5,090909 1,6162705 

AUDITCOM 88 ,3300 ,7500 ,592727 ,1281139 

KD 88 ,0004 ,5083 ,233349 ,1695913 

Valid N 

(listwise) 
88     



Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Berikut ini ringkasan hasil pengujian hipotesis: 

Tabel 1 

Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Variabel     Koefisien  t-statistik  nilai p 

   H1       ROE   0,360  3,691 0,000 

   H2 UL  0,005  5,941 0,000 

   H3 UDK  0,001  0,338 0,736 

   H4 AUDITCOM -0,036 -0,704 0,484 

   H5 KD -0,043 -1,191 0,237 

Sumber: Data olahan SPSS V.20 (2015) 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap luas pengungkapan corporate 

governance 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel 

profitabilitas (H1) yang di ukur dengan Return On Equity (ROE) 

menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

luas pengungkapan corporate governance yang ditunjukkan nilai p-

value sebesar 0,000 (p < 0,05)dan nilai t hitung sebesar 3,691 

serta t tabel sebesar 1,987. Karena nilai signifikansi < 0.05 

dan nilai t hitung > t tabel maka dapat disimpulkan bahwa ROE 

berpengaruh secara parsial terhadap luas pengungkapan corporate 

governance. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu Ho1 ditolak 

dan Ha1 diterima maka ROE berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

corporate governance dalam laporan tahunan perbankan tahun 2010-

2013. 

Hasil pengujian hipotesis ini konsisten dengan penelitian 

Kartika (2009) dan Fitriana dan Prastiwi (2014), yang menyatakan 

profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

luas pengungkapan. Hal ini dikarenakan profitabilitas yang 

tinggi menunjukkan tingginya laba yang diperoleh oleh 

perusahaan. Dengan profitabilitas yang tinggi manajer perusahaan 

akan mengungkap lebih banyak informasi untuk menunjukkan kinerja 

dari perusahaan. Sebaliknya profitabilitas yang rendah juga akan 

mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi perusahaannya 

secara lebih luas guna meyakinkan seluruh  stakeholder  yang 

berkepentingan. Dengan laporan informasi CG yang memiliki 

kualitas yang tinggi, maka pemangku kepentingan akan semakin 

yakin dengan cara yang ditempuh oleh manajemen Natalia & 

Zulaikha (2012). Hasil penelitian sesuai dengan teori semakin 

tinggi profitabilitas maka perusahaan akan memberikan informasi 

yang lebih luas dalam laporan keuangan tahunannya. Penelitian 

ini berbeda dengan hasil penelitian Hikmah, et al. (2011), 

Putranto & Raharja (2013) Rompas , et al. (2014) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan corporate governance. 

2. Pengaruh Umur listing perusahaan (UL) terhadap luas 

pengungkapan corporate governance 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel umur 

listing perusahaan (H2) menunjukkan hasil berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan corporate governance yang ditunjukkan 



nilai p-value sebesar 0,000 (p < 0,05) dan nilai t hitung 

sebesar 5,941 dengan t tabel sebesar 1,987. Karena nilai 

signifikansi < 0.05 dan nilai t hitung > t tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa Umur Listing (UL) berpengaruh secara parsial 

terhadap luas pengungkapan corporate governance. Sehingga 

hipotesis yang diajukan yaitu Ho2 ditolak dan Ha2 diterima maka 

UL berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate governance 

dalam laporan tahunan perbankan tahun 2010-2013. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hikmah,et 

al. (2011) menunjukkan umur perusahaan berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate governance. Semakin lama umur perusahaan 

menunjukkan bahwa perusahaan telah berpengalaman dalam melakukan 

pengungkapan dari tahun ke tahun serta lebih memahami kebutuhan 

pengguna informasi yang berkepentingan terhadap perusahaannya. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian Kartika (2009) dan Fitriana 

dan Prastiwi (2014) bahwa umur perusahaan tidak signifikan 

terhadap pengungkapan. 

 

3. Pengaruh ukuran dewan komisaris (UDK) terhadap luas 

pengungkapan corporate governance 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel ukuran 

dewan komisaris (H3) menunjukkan hasil tidak berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance yang 

ditunjukkan nilai p-value sebesar 0,736 (p > 0,05) nilai t 

hitung sebesar 0,338 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,736  

serta t tabel sebesar 1,987. Karena nilai signifikansi > 0.05 

dan nilai t hitung < t tabel maka dapat disimpulkan bahwa UDK 

tidak berpengaruh secara parsial terhadap luas pengungkapan 

corporate governance. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu Ho3 

diterima dan Ha3 ditolak maka UDK tidak berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan 

perbankan tahun 2010-2013. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Rini (2010) yang 

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan corporate governance. Tetapi berbeda 

dengan penelitian Hikmah,et al.(2011) dan Alijoyo & Zaini(2004) 

menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif 

terhadap luas pengungkapan corporate governance. 

 

4. Pengaruh independensi komite audit (AUDITCOM) terhadap luas 

pengungkapan corporate governance 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel 

independensi komite audit (H4) menunjukkan hasil tidak 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan corporate 

governance yang ditunjukkan nilai p-value sebesar 0,484 (p > 

0,05) nilai t hitung sebesar 0,704 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,484 serta t tabel sebesar 1,987. Karena nilai 

signifikansi > 0.05 dan nilai t hitung < t tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa AUDITCOM tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap luas pengungkapan corporate governance. Sehingga 

hipotesis yang diajukan yaitu Ho4 diterima dan Ha4 ditolak, maka 

AUDITCOM tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate 

governance dalam laporan tahunan perbankan tahun 2010-2013. 



Penelitian ini konsisten dengan penelitian Saputri (2009) 

yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara 

komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini 

dikarenakan komite audit hanya untuk memenuhi ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh BAPEPAM yaitu BAPEPAM & LK no.IX 1.5. 

Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Natalia & Zulaikha (2012), menunjukkan bahwa Independensi Komite 

Audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Governance dalam laporan tahunan. 

Dikarenakan semakin tinggi jumlah komite audit independen 

menentukan tingkat kepatuhan pengungkapan Corporate Governance 

yang lebih tinggi. 

 

5. Pengaruh kepemilikan dispersi (KD) terhadap luas pengungkapan 

corporate governance 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel 

kepemilikan dispersi (H5) menunjukkan hasil tidak berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance yang 

ditunjukkan nilai p-value sebesar 0,237 (p > 0,05) nilai t hitung 

sebesar 1,191 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,237 serta t 

tabel sebesar 1,987. Karena nilai signifikansi > 0.05 dan nilai 

t hitung < t tabel maka dapat disimpulkan bahwa KD tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap luas pengungkapan corporate 

governance. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu Ho5 diterima 

dan Ha5 ditolak, maka KD tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan 

perbankan tahun 2010-2013. 

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Hikmah, et 

al.(2011) ukuran kepemilikan dispersi perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan corporate 

governance. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Putranto & 

Raharja (2013) yang menunjukkan variabel kepemilikan dispersi 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate governance. 

Berdasarkan  hasil statistik deskriptif dapat dilihat bahwa 

rata-rata kepemilikan dispersi perusahaan perbankan adalah 

23,33. Jumlah ini cukup kecil sehingga dapat dikatakan bahwa 

perusahaan publik di Indonesia masih mengarah pada pola 

kepemilikan terkonsentrasi di mana para manajer menjadi 

kepanjangan tangan pemegang saham mayoritas. Pihak non-

pengendali menjadi kurang kuat untuk menekan pihak manajemen 

agar melakukan pengungkapan yang lebih luas (Bernardi K, 

Sutrisno, dan Assih, 2009:18) dalam Hikmah,at al. (2011). 

 

6. Pengaruh profitabilitas, umur listing perusahaan, ukuran dewan 

komisaris, independensi komite audit dan kepemilikan dispersi 

terhadap luas pengungkapan corporate governance 

Hasil uji regresi menunjukkan output anova sebagaimana 

terlihat dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2 

Uji Simultan F 

 

 

 

 

 

Sumber: Output pengolahan data SPSS. V.20.0 (2015) 

 

Berdasarkan hasil uji anova di atas, pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji F, nilai Fhitung diperoleh sebesar 12,346 

dengan signifikansi 0,000, maka dapat diketahui bahwa Fhitung > 

Ftabel yaitu sebesar 2,32, sehingga Fhitung > Ftabel (12,346 > 

2,32), maka Ho6 ditolak dan Ha6 diterima yang menyatakan bahwa 

variabel profitabilitas (ROE), umur listing perusahaan (UL), 

Ukuran dewan komisaris (UDK), Independensi komite audit 

(AUDITCOM) dan Kepemilikan dispersi (KD) secara simultan 

(bersama-sama) berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate 

governance dalam laporan tahunan perbankan tahun 2010-2013. Hal 

ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai yang dihasilkan 

oleh variabel ROE, UL, UDK, AUDITCOM dan KD akan berpengaruh 

terhadap IPCG. 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

diuraikan di atas maka dapat beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: Variabel  ROE secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan corporate governance dalam laporan 

tahunan perbankan di BEI tahun 2010-2013 sehingga hipotesis yang 

diajukan diterima. Variabel Umur Listing (UL) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap terhadap luas pengungkapan 

corporate governance dalam laporan tahunan perbankan di BEI 

tahun 2010-2013 sehingga hipotesis yang diajukan diterima. 

Variabel  Ukuran Dewan Komisaris (UDK) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan corporate 

governance dalam laporan tahunan perbankan di BEI tahun 2010-

2013 sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Variabel 

Independensi komite audit (AUDITCOM) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan corporate 

governance dalam laporan tahunan perbankan di BEI tahun 2010-

2013 sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Variabel 

Kepemilikan Dispersi (KD) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance dalam 

laporan tahunan perbankan di BEI tahun 2010-2013 sehingga 

hipotesis yang diajukan ditolak. Dari hasil penelitian 

menunjukkan variabel ROE, UL, UDK, AUDITCOM dan KD secara 

simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan corporate governance. 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,146 5 ,029 12,346 ,000
b
 

Residual ,194 82 ,002   

Total ,340 87    

a. Dependent Variable: IPCG 

b. Predictors: (Constant), KD, UDK, UL, ROE, AUDITCOM 



Keterbatasan dan Saran 

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Hasil perhitungan regresi linear dalam penelitian ini 

menunjukan R2= 0,395 yang bearti masih cukup rendah untuk 

mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

bebas. Berarti masih ada variabel lain yang dapat diteliti 

lebih lanjut, yaitu variabel-variabel yang diduga berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan corporate governance. 

2. Pada penelitian ini, indeks pengungkapan corporate governance 

laporan tahunan perusahaan didasarkan pada interpretasi 

peneliti setelah membaca isi laporan tahunan perusahaan yang 

akan diteliti. Hal ini mungkin dapat memicu perbedaan 

penilaian antar perusahaan karena kondisi subjektif peneliti. 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menambah jumlah variabel independen, seperti karakteristik 

corporate governance dan variabel lain yang berpengaruh 

terhadap pengungkapan  corporate governance,  misalnya  

status auditor, status  listing, tipe industri, dan lain-

lain. 

2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil 

populasi selain perusahaan perbankan umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia seperti Perusahaan Manufaktur, LQ-45, 

atau seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Serta memperpanjang waktu data populasi penelitian 

misalkan dari 4 tahun menjadi 5 atau 6 tahun. 
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