
1                            Universitas Internasional Batam 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Pengungkapan informasi berupa segmen yang diperlukan pada sebuah 

perusahaan. Hal tersebut dikatakan memiliki wujud transparasi dan akuntabilitas 

manajemen perusahaan kepada stakeholders. Suatu perusahaan harus memiliki 

keterbukaan informasi agar mampu memberikan petunjuk bagi stakeholders atas 

pengambilan suatu keputusan. Perusahaan yang sudah terbuka dan tercantum pada 

Bursa Efek Indonesia perlu melaksankan tugasnya dalam menyatakan laporan 

keuangan yang sudah di periksa dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) terdahulu 

sebelum diterbitkan pada masyarakat menurut ketentuan Ketua BAPEPAM 

No.Kep 17/PM/2002. 

Perkembangan ekonomi di dunia bisnis yang begitu penting serta 

konsumsi masyarakat yang tinggi telah mewajibkan perusahaan untuk selalu bisa 

memenuhi segala keadaan yang ada serta mendorong suatu perusahaan untuk 

dapat meningkatkan persaingan baik dari sisi internal maupun eksternal 

perusahaan. Pengendalian internal merupakan peranan yang penting atas 

pencapaian tujuan tersebut, karena dengan adanya pengendalian internal yang 

memadai maka tata kelola perusahaan akan berjalan dengan baik serta tujuan 

perusahaan pun akan tercapai. Pengendalian internal yang memadai sangat 

diperlukan bagi suatu perusahaan karena dapat mengkoordinasi dan mengawasi 

jalannya aktivitas perusahaan tersebut. 

Suatu pengendalian internal tidak terkecualikan dengan keadaan pada 

sistem informasi akuntansi yang diimplementasikan dalam suatu perusahaan, 
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dimana sistem informasi akuntansi tersebut mempunyai perananan penting yakni 

menyampaikan pengendalian internal yang sesuai untuk melindungi aset dan 

informasi lembaga (Romney & Steinbart, 2014). Suatu sistem informasi akuntansi 

yang dirancang secara efektif mampu mendukung perusahaan demi menciptakan 

kualitas informasi yang baik, sehingga tidak akan mengelirukan para pengambil 

keputusan atas perusahaan yang dikelola dan menyalurkan kontribusi perusahaan 

dalam menemukan efek maupun kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 

para pegawai maupun pihak manajemen yang terdapat pada lingkungan 

perusahaan, dengan demikian perusahaan mampu secara cepat mencegah tindakan 

kecurangan tersebut agar tidak merugikan perusahaan secara mendalam. 

Laporan keuangan pada pengungkapan informasi pengendalian internal 

sudah menarik perhatian bagi penyelidik di negara-negara maju, penyelidikan 

minimal telah dilakukan dalam konteks negara berkembang. Beberapa penelitian 

tentang tata kelola perusahaan dan pengungkapan meliputi daerah pengungkapan 

yang luas (Okeahalam, 2004), (Abor, 2007), (Tsamenyi et al., 2007), dan 

(Aboagye et al., 2012). 

 

1.2  Permasalahan Penelitian 

Pentingnya menganalisis tata kelola perusahaan atas pengungkapan 

informasi internal kontrol yang berlaku pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia 

sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini untuk menerapkan prinsip internal 

kontrol yang lebih unggul dan penambahan nilai di suatu perusahaan agar dapat 

meminimaliskan upah terbentuknya manipulasi yang tidak menguntungkan bagi 

investor ataupun pemegang saham. 
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Contoh dari akibat rendahnya tata kelola perusahaan di Indonesia dapat 

dilihat dalam kasus tahun terakhir ini yang terjadi pada perusahaan Nissan Motor 

Co, yang merupakan pencurangan atas laporan pendapatan. Carlos Ghosn selaku 

CEO di perusahaan Nissan Motor Co ditemukan melakukan tindakan yang 

menyimpang, yaitu tidak dilaporkannya pendapatan senilai 5 miliar yen (setara 

Rp638 miliar) yang didapatkan selama tahun fiskal 2010-2014. Dalam laporan 

Japan Times tindakan itu dilakukan demi menjauhi penentangan atas pemimpin 

Nissan mengenai pengeluaran Ghosn yang kelewat banyak. Kelly merekayasa 

dokumen laporan pendapatan Ghosn setelah pemerintahan Jepang mengwajibkan 

melakukan pelaporan perusahaan dengan penghasilan perbulan lebih dari 100 juta 

yen. Namun, Ghosn melakukan pelaporan atas pemerintah senilai 1 miliar yen per 

tahun. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban atas pelaporan jumlah pendapatan 

kepada pemerintah. Selain itu, Ghosn dikatakan menyalahgunakan aset 

perusahaan untuk kepentingan pribadi. Di antaranya kepemilikan rumah di 

Amsterdam, Belanda yang diketahui dibeli dengan uang perusahaan dan tiga 

negara lain. Kasus tersebut membawa Ghosn kepada tuntutan penjara maksimal 

10 tahun, serta denda paling besar 10 juta yen. Konsekuensi berat yang juga harus 

diterima Ghosn atas aksi curangnya, yaitu diberhentikan dari pucuk pimpinan 

Nissan. Renault dan Mitsubishi pun dikabarkan segera memberhentikan Ghosn 

dari perusahaan. 

Berdasarkan penilitian yang ditemukan, peneliti terkesan mengadakan 

penelitian menggunakan pembahasan mengenai “Analisis Pengaruh Tata Kelola 

Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi Internal Kontrol pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan bagi peneliti ini memiliki pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan informasi internal kontrol pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan informasi internal kontrol pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan informasi internal kontrol pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan informasi internal kontrol pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Pengkajian ini diperlukan agar menganjurkan tujuan dan manfaat sebagai 

berikut:  

a. Bagi Investor 

Memberi penjelasan kepada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi 

tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan informasi internal kontrol. 

b. Bagi Perusahaan  
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Memberi informasi lebih akurat melalui pengungkapan yang disajikan 

perusahaan dalam laporan keuangan. 

c. Bagi Akademis 

Diharapkan dampak penelitian mampu mengakomodasi aspek atas 

penyelidikan kedepan dan menjadi sasaran acuan dan perbandingan. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang bermaksud dalam menafsirkan paparan 

dengan luas atas isi dan pengkajian yang hendak dipaparkan pada karya ilmiah.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi penjelasan megenai latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan juga 

sistematika pembahasan yang dinyatakan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian yang menyampaikan tafsiran sebagai panduan atas pengkajian 

sebelumnya yang berangkaian dengan persoalan yang akan didiskusikan, 

model penelitian yang diperluaskan oleh penulis dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian yang menguraikan rincian tentang rangka dan obyek pengkajian, 

pengertian variabel yang akan diuji, metode pemungutan data yang 

diadakan, dan metode analisis data yang dimanfaatkan dalam pengkajian 

ini. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini terdapat penguraian keputusan dari pemeriksaan informasi 

yang sudah diuji selepas tingkat eliminasi, pemilihan, serta pengumpulan 

data penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bagian terkahir ini mengklarifikasi kesimpulan, keterbatasan, dan 

rekomendasi menurut keputusan pengkajian yang diperoleh. 

 

Veronika Go. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi Internal Kontrol 
pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019. 
UIB Repository©2019


