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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan di bahas mengenai analisis data dan pembahasan 

yang digunakan seperti analisis deskriptif statistik, uji asumsi klasik, uji 

regresi berganda, analisis koefisien determinasi, uji hipotesis dan 

pembahasan. 

 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Deskriptif statistik ini menggambarkan tentang data masing-masing 

variabel secara umum atas data yang diolah, antara lain: mean, median dan 

standar deviasi. Hasil dari deskriptif statistik dapat dilihat pada tabel 4.1.  

Tabel 4.1 

 Hasil Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IPIP 90 ,64 ,92 ,7071 ,05870 

ROA 90 -,01 ,32 ,0798 ,06312 

KP 90 ,04 ,50 ,2624 ,13672 

SIZE 90 25,19 33,00 27,9877 1,90056 

KM 90 ,00001 ,25610 ,0539073 ,07816457 

Valid N (listwise) 90     

                 Sumber : Data Diolah, 2015 

 

Tabel 4.1 di atas menyajikan informasi deskriptif tentang variabel-

variabel penelitian antara lain: IPIP, ROA, KP, SIZE, dan KM. Berdasarkan 

data di atas, variabel IPIP (indeks pengungkapan informasi perusahaan) 
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memiliki nilai minimum dan maksimum adalah 0,64 dan 0,92. Perusahaan 

yang memiliki nilai paling kecil adalah PT Beton Jaya Manunggal dan yang 

memiliki paling tinggi adalah PT Astra International Tbk. Nilai standar 

deviasi IPIP (Indeks Pengungkapan Informasi Perusahaan) adalah sebesar 

0,5870 dan nilai rata-rata/mean yaitu sebesar 0,7071 atau 70,71%. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sudah baik dalam 

mengungkapkan informasi mereka melalui internet. 

ROA (Return on Asset) memiliki nilai minimum dan maksimum 

adalah -0,1 dan 0,32. Perusahaan yang memiliki nilai paling kecil adalah PT 

Lionmesh Tbk dan yang memiliki nilai paling tinggi adalah PT Langgeng 

Makmur Industri Tbk. ROA (Return of Assets) atau profitabilitas 

mempunyai nilai standar deviasi 0,06312 dan nilai rata-rata/mean adalah 

0,0798 atau 7,98% yang berarti tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba sudah cukup tinggi. 

Kepemilikan saham publik memiliki nilai minimum dan maksimum 

adalah 0,04 dan 0,50. Perusahaan yang memiliki nilai paling kecil adalah 

PT Sekar Laut Tbk dan yang memiliki nilai paling tinggi adalah PT Astra 

International Tbk. Kepemilikan saham publik memiliki nilai standar deviasi 

0,13672 dan nilai rata-rata/mean adalah sebesar 0,2624 atau 26,24% yang 

berarti bahwa tingkat kepemilikan saham publik masih tergolong kecil. 

Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum dan maksimum adalah 

25,19 dan 33,00. Perusahaan yang memiliki nilai paling kecil adalah PT 

Kedaung Indah Can dan yang memiliki nilai paling tinggi adalah PT Astra 
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International Tbk. Ukuran perusahaan memiliki nilai standar deviasi 

1,90056 dan nilai rata-rata ukuran perusahaan adalah 27,9877 atau sebesar 

Rp 11.802.290.871.488,- 

Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum dan 

maksimum adalah 0,00001 dan 0,25610. Perusahaan yang memiliki nilai 

paling kecil adalah PT Kimia Farma Tbk dan yang memiliki nilai paling 

tinggi adalah PT Lionmesh Tbk. Kepemilikan Manajerial memiliki nilai 

standar deviasi adalah 0,07816457 dan nilai rata-rata/mean adalah 

0,05390703 atau 5,390703%. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa 

tingkat kepemilikan saham yang dimiliki manajer di Indonesia masih 

tergolong rendah karena hanya berkisar 5,390703%. 

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Normalitas 

Dengan menggunakan alat bantu SPSS uji normalitas dapat 

dilakukan dengan one-sample kolmogorov-smirnov test. Hasil uji 

normalitas untuk seluruh model penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 90 
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Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,04980105 

Most Extreme Differences 

Absolute ,085 

Positive ,085 

Negative -,056 

Kolmogorov-Smirnov Z ,811 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,526 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

                                Sumber : Data Diolah, 2015 

 

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov pada tabel diatas menunjukkan 

nilai kolmogorov-smirnov adalah 0,811 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,526. Karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi 

normal. 

 

4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen (multikolinearitas). Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya 

variance inflation factor (VIF). Jika hasil penelitian menunjukkan nilai 

variance inflation factor (VIF) ≥ 10 menunjukkan adanya 

multikolinearitas, sebaliknya jika nilai variance inflation factor (VIF) ≤  10 
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maka tidak ada multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai 

berikut; 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

ROA ,977 1,024 

SIZE ,553 1,809 

KM ,670 1,492 

KP ,724 1,380 

a. Dependent Variable: IPIP 

                                         Sumber : Data Diolah 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada bagian collinierity 

statistic, nilai VIF pada seluruh variabel independen ≤ 10 dan nilai tolerance 

≥ 0.1. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen 

pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas. 

 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan cara melihat Grafik Plot antara nilai prediksi 

variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu 
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yang ada pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu 

Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi 

– Y sesungguhnya). Dasar analisis: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel (4.1) berikut: 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas  

 
                                Sumber : Data SPSS diolah 
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Berdasarkan pada grafik scatterplot diatas terlihat titik-titik 

menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu 

Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya. 

 

4.2.4 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi 

maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2013). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan 

metode uji Durbin-Watson (DW test). 

Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model Durbin-Watson 

1 1,783a 

a. Predictors: (Constant), 

KP, KM, ROA, SIZE 

b. Dependent Variable: 

IPIP 

Sumber : Data Diolah, 2014 
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Dari hasil pada tabel 4.4 di atas, dihasilkan Durbin Watson sebesar 

1,783. Nilai ini akan dibandingkan dengan DW tabel dengan jumlah data 

sampel 90 dan nilai signifikansi 5% atau 0,05 di dapat nilai batas bawah (dl) 

= 1,5656 dan batas atas (du) = 1,7508. Oleh karena nilai DW 1,783 > nilai 

batas atas (du) = 1,7508 dan berada dibawah < 4-du = 2,217, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

 

4.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif untuk memprediksi 

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini : 

Tabel 4.5 

Hasil Regresi  

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,369 ,105  3,520 ,001 

ROA ,232 ,087 ,249 2,679 ,009 

KP ,011 ,046 ,027 ,245 ,807 

SIZE ,011 ,004 ,372 3,008 ,003 

KM -,104 ,084 -,139 -1,237 ,220 

a. Dependent Variable: IPIP 
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         Sumber : Data Diolah, 2015 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah 

sebagai berikut : 

𝐼𝑃𝐼𝑃 = 0,369 + 0,232𝑅𝑂𝐴 + 0,011𝐾𝑃 + 0,011𝑆𝐼𝑍𝐸 − 0,104𝐾𝑀 

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Nilai intercept konstanta sebesar 0,369. Hasil ini dapat diartikan bahwa 

apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka 

besarnya nilai indeks pengungkapan informasi perusahaan akan sebesar 

0,369. 

2. Nilai koofisien regresi variabel ROA 0,232. Hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa apabila ROA meningkat satu satuan, maka indeks 

pengungkapan informasi perusahaan akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,232 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. 

3. Nilai koofisien regresi variabel kepemilikan publik 0,011. Hasil tersebut 

dapat diartikan bahwa apabila kepemilikan publik meningkat satu satuan, 

maka indeks pengungkapan informasi perusahaan akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,011 dengan asumsi semua variabel independen 

lain konstan. 

4. Nilai koofisien regresi variabel ukuran perusahaan 0,011. Hasil tersebut 

dapat diartikan bahwa apabila ukuran perusahaan meningkat satu satuan, 

maka indeks pengungkapan informasi perusahaan akan mengalami 
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peningkatan sebesar 0,011 dengan asumsi semua variabel independen 

lain konstan. 

5. Nilai koofisien regresi variabel kepemilikan manajerial -0,104. Hasil 

tersebut dapat diartikan bahwa apabila kepemilikan manajerial 

meningkat satu satuan, maka indeks pengungkapan informasi perusahaan 

akan mengalami penurunan sebesar 0,104 dengan asumsi semua variabel 

independen lain konstan. 

 

4.3.1 Analisis Koefisien Determinasi 

Hasil analisis koofisien determinasi model dapat dilihat pada tabel 

4.6 di bawah ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Koofisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,529a ,280 ,246 ,05096 

a. Predictors: (Constant), KM, ROA, KP, SIZE 

b. Dependent Variable: IPIP 

                           Sumber : Data Diolah, 2015 

 

Hasil perhitungan koefisien determinasi, dihasilkan nilai koofisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,246. Hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel independent dalam 

mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 24,6% dan sisanya 
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sebesar 75,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan 

dalam model regresi. 

 

4.3.2 Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Kriteria 

pengambilan keputusannya, yaitu jika nilai probabilitas <0,05, maka 

terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel 

ANOVA dalam kolom sig.  

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,086 4 ,021 8,271 ,000b 

Residual ,221 85 ,003   

Total ,307 89    

a. Dependent Variable: IPIP 

b. Predictors: (Constant), KM, ROA, KP, SIZE 

  Sumber : Data Diolah, 2015 

 

Dari hasil uji F diatas, dihasilkan nilai F hitung sebesar 8,721 dengan 

nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil 

dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  
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4.3.3 Hasil Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing 

variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig 

(significance). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka 

terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis H1 dalam penelitian ini adalah Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan informasi perusahaan melalui website. Dari 

tabel 4.5 parameter hubungan Profitabilitas terhadap pengungkapan 

informasi perusahaan melalui website adalah sebesar 0,232 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,009. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien 

regresi tersebut signifikan karena ρ = 0,009 < 0,05. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis diatas maka disimpulkan bahwa Profitabilitas/Return of 

Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan 

informasi perusahaan melalui website. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis H2 dalam penelitian ini adalah kepemilikan publik 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi perusahaan melalui 

website.. Dari tabel 4.5 parameter hubungan kepemilikan publik terhadap 

pengungkapan informasi perusahaan melalui website adalah sebesar 0,011 

dan nilai signifikansi sebesar 0.807. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka 
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koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena ρ = 0,807 > 0,05. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa, Kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan informasi perusahaan melalui website. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis H3 dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi perusahaan melalui 

website. Dari tabel 4.5 parameter hubungan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan informasi perusahaan melalui website adalah sebesar 0,011 

dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka 

koefisien regresi tersebut signifikan karena ρ = 0,003 < 0,05. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan 

informasi perusahaan melalui website. 

4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Hipotesis H4 dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi perusahaan 

melalui website perusahaan. Dari tabel 4.5 parameter hubungan 

kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi perusahaan 

melalui website adalah sebesar -0,104 dan nilai signifikansi sebesar 0.220. 

Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut tidak 

signifikan karena ρ = 0,220 > 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Kepemilikan manajerial tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan 

melalui website. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Informasi 

Perusahaan Melalui Website Perusahaan 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan melalui 

website perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas akan meningkatkan 

pengungkapan informasi perusahaan melalui website perusahaan 

Profitabilitas merupakan salah satu bagian dalam mengukur kinerja 

perusahaan. Saat kinerja perusahaan dalam kondisi baik, perusahaan akan 

mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk menunjukan 

keberhasilannya. Di samping itu, perusahaan dengan performa yang baik 

mempunyai dana yang berlebih untuk membiayai penyediaan informasi. 

Website perusahaan diasumsikan akan lebih update saat perusahaan dalam 

kondisi yang baik. Sebaliknya, perusahaan yang dalam kondisi yang kurang 

sehat, akan membatasi informasi yang diberikan kepada publik. Para 

manajer termotivasi untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap 

untuk mendukung kontinuitas dari posisi dan gaji mereka serta untuk 

memberikan kepercayaan institusional. Pada umumnya, investor melihat 

profitabilitas merupakan sinyal yang sangat baik. Adanya profitabilitas yang 

baik, manajer berharap bahwa akan lebih banyak investor yang bersedia 



 

55 

 

 

untuk berinvestasi sehingga akan mengurangi biaya modal mereka. Manajer 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang baik, akan lebih bersedia 

mengungkapkan sinyal yang baik ke pasar dalam bentuk pengungkapan 

sukarela yang lebih luas atau mengungkapan dengan teknologi baru seperti 

Website (Bahl dan Lal, 2013).  

Hasil penelitian ini sesuai Bahl dan Lal (2013) membuktikan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi 

perusahaan melalui website. 

 

4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan 

Informasi Perusahaan Melalui Website 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan publik tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan 

melalui website perusahaan. Besar kecilnya kepemilikan publik tidak akan 

mempengaruhi pengungkapan informasi perusahaan melalui website 

perusahaan 

Teori keagenan menyatakan bahwa semakin menyebar kepemilikan 

saham perusahaan, perusahaan diekspektasikan akan mengungkapkan 

informasi lebih banyak yang bertujuan untuk mengurangi biaya keagenan. 

Konflik keagenan semakin besar bagi perusahaan yang memiliki 

penyebaran kepemilikan saham perusahaan. Pemegang saham publik 

merupakan pemegang saham minoritas dan kurang kuat dengan akses lebih 
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terbatas terhadap informasi perusahaan karena mereka memiliki sumber 

daya yang lebih sedikit untuk memonitor perilaku manajer. Hal tersebut 

akan menyebabkan kepemilikan publik belum mampu menekan pihak 

manajemen untuk mengungkapkan informasi secara luas melalui internet. 

Kepemilikan publik yang rendah menyebabkan mereka belum mampu 

menekan pihak manajemen. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif 

tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik adalah sebesar 

26,25%. Nilai tersebut masih tergolong rendah karena mayoritas 

kepemilikan publik di Indonesia adalah sebesar < 5%. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kristy (2013) 

membuktikan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan CSR perusahaan melalui website. 

 

4.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan 

Informasi Perusahaan Melalui Website 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi 

perusahaan melalui website perusahaan. Semakin tinggi ukuran perusahaan 

akan meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan melalui website 

perusahaan 

Perusahaan besar yang memiliki sistem informasi pelaporan yang 

lebih baik cenderung memiliki sumber daya untuk menghasilkan lebih 

banyak informasi dan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut lebih 
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rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam 

sistem informasi pelaporan. Kedua, perusahaan besar memiliki insentif 

untuk menyajikan pengungkapan sukarela, karena perusahaan besar 

dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan 

perusahaan kecil. Ketiga, perusahaan kecil cenderung untuk 

menyembunyikan informasi penting dikarenakan competitive disadvantage 

(Almilia, 2008). Perusahaan-perusahaan besar dikenakan biaya marjinal 

yang rendah dalam mengungkapkan informasi perusahaan. Perusahaan-

perusahaan yang besar akan cenderung mengeluarkan biaya minim untuk 

mengungkapkan informasi lebih luas seperti dalam pengungkapan 

konvensional sukarela atau melakukan pengungkapan berbasis web. Situasi 

ini menyebabkan manajer perusahaan besar untuk mengungkapkan lebih 

banyak menggunakan perangkat berbasis web.  

Hasil penelitian ini sesuai penelitian Bahl dan Lal (2013) 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan informasi perusahaan melalui website. 

 

4.4.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan 

Informasi Perusahaan Melalui Website 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan 

melalui website perusahaan. Besar kecilnya kepemilikan manajerial tidak 
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akan mempengaruhi pengungkapan informasi perusahaan melalui website 

perusahaan 

Dalam teori keagenan, dijelaskan bahwa ada kemungkinan 

permasalahan yang akan timbul di antara prinsipal dan agen atau antara 

pemegang saham dan manajer. Masalah tersebut dapat disebabkan karena 

kecilnya kepemilikan oleh agen di perusahaan (Said, et al 2009). Hal ini 

dapat menjadi penyebab tindakan oportunis yang dilakukan oleh manajer, 

dimana manajer bertindak hanya untuk mementingkan dan menguntungkan 

diri sendiri. Dengan kata lain, manajer tidak mengelola perusahaan sesuai 

dengan yang diinginkan oleh prinsipal. Hasil ini disebabkan karena masih 

rendahnnya kepemilikan manajerial yang ada di Indonesia. Hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa  tingkat rata-rata kepemilikan manajerial 

sebesar 0,05390703 atau 5,390703%. Kepemilikan manajerial yang masih 

rendah tersebut menyebabkan ketidakmampuan manajerial dalam 

meningkatkan pengungkapan informasi. Kepemilikan manajerial yang 

rendah masih akan menyebabkan terjadinya konflik agensi. Jika manajer 

memiliki saham di perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang 

cenderung sama dengan pemegang saham lainnya. Dengan adanya 

penyatuan kepentingan tersebut, menyebabkan manajer kurang begitu 

termotivasi untuk melakukan kinerja yang lebih baik. 

Hasil ini sesuai penelitian Baubaker et.al (2012) yang menemukan 

hasil struktur kepemilikan manajemen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui internet. 


