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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Umumnya dalam pengelolaan perusahaan, laporan keuangan merupakan 

produk akhir sistem akuntansi dan media utama penyampaian informasi oleh 

manajemen kepada stakeholder. Bagi manajemen, laporan keuangan dijadikan 

sebagai alat pertanggungjawaban atas wewenang yang dimilikinya. Sementara, 

kualitas informasi tercermin pada sejauhmana luas pengungkapan laporan yang 

diterbitkan perusahaan, oleh karena itu banyak perusahaan yang dalam 

aktivitasnya berusaha untuk meningkatkan transparansi dalam pengungkapan 

informasi-informasi relevan perusahaan bagi semua pihak termasuk publik 

melalui laporan tahunan (annual report). Pengungkapan informasi tentang 

perusahaan akan berperan sangat penting bagi perusahaan yang melakukan 

penawaran umum kepada publik.  

 Pengungkapan informasi sudah menjadi praktik penting bagi perusahaan 

karena menjadi alat komunikasi mengenai informasi ekonomi suatu perusahaan, 

baik finansial maupun non-finansial, kuantitatif ataupun sebaliknya yang 

menyangkut posisi keuangan dan kinerja perusahaan tersebut (Owusu-Ansah, 

1998). Informasi mengenai segala kejadian signifikan yang menyangkut 

perusahaan harus diungkapkan secara menyeluruh dan akurat kepada seluruh 

stakeholder (investor lokal maupun dari luar). Dengan transparansi perusahaan 

mengenai semua kegiatan perusahaannya, maka akan lebih mudah bagi 

perusahaan untuk memperoleh injeksi dana dari para investor baru.  
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 Pengungkapan informasi perusahaan biasanya memiliki hubungan 

keagenan yang didefinisikan sebagai hubungan dimana satu atau lebih individu 

yang disebut prinsipal akan memperkerjakan individu lain atau organisasi lain, 

yang disebut agen untuk melaksanakan sejumlah jasa tertentu dan mendelegasikan 

wewenang membuat keputusan kepada agen tersebut (Brigham dkk., 1999 dalam 

Handoko, 2002). Dalam konteks perusahaan, pemilik atau pemegang saham 

bertindak sebagai prinsipal, sedangkan manajer memegang posisi sebagai agen. 

 Teori agensi suatu perusahaan akan mempunyai implikasi terhadap 

asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik atau pemegang saham 

sebagai prinsipal (Komalasari dan Baridwan, 2001). Asimetri informasi 

(Asymmetric Information) merupakan kondisi dimana terdapat ketidakseimbangan 

informasi karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi lebih banyak 

tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal (Irfan, 2002). Untuk mengatasi 

asimetri informasi dalam perusahaan, maka diperlukan upaya seperti 

pengungkapan (disclosure) agar memberikan pemahaman kepada pembaca 

laporan keuangan dan tidak menyebabkan penyimpangan informasi. 

 Menurut keputusan ketua BAPEPAM Kep-134/BL/2006, perusahaan 

harus membuat laporan tahunan. Pengungkapan (disclosure) informasi perusahaan 

terdiri dari dua jenis yaitu mandatory disclosure (pengungkapan wajib) dan 

voluntary disclosure (pengungkapan sukarela). Pengungkapan wajib merupakan 

pengungkapan informasi yang wajib diberitahukan suatu perusahaan sebagaimana 

diatur dalam ketentuan BAPEPAM Kep-40/BL/2007 tentang pengungkapan 

informasi dalam laporan tahunan. Pengungkapan sukarela merupakan 
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pengungkapan informasi di luar pengungkapan wajib yang diungkapkan 

perusahaan kepada para pemakai laporan keuangan. 

 Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) tidak diwajibkan oleh 

peraturan sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan 

diungkapkan, yang dipandang manajemen relevan dalam membantu pengambilan 

keputusan (Yularto & Chairiri, 2003). Mengingat pentingnya pengungkapan 

sukarela  dalam proses pengambilan keputusan bagi pihak internal dan eksternal, 

sudah seharusnya perusahaan lebih transparan dalam melakukan penyajian 

informasi yang relevan dan dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan 

investasi.    

 Pengungkapan sukarela dapat memberi informasi bagi pengguna seperti 

pemegang saham, kreditur, analisis keuangan, dan keamanan konsultan yang 

dapat menjadi pengambil keputusan investasi (Haniffa & Cooke, 2002). Menurut 

Lobo dan Zhou (2001),

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengungkapan sukarela 

pada perusahaan publik di Indonesia. Penelitian ini juga ingin menguji seberapa 

besar pengaruh karakteristik dewan dengan menggunakan variabel independen 

ukuran dewan direksi, independensi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan 

direksi serta pengaruh struktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan 

asing. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan sukarela. 

 perusahaan yang ingin meningkatkan nilai perusahaan 

dapat dilakukan dengan meningkatkan pengungkapan informasi. Pengungkapan 

sukarela ini kemudian akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang 

melakukannya. 
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Variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, efek pengungkit dan 

profitabilitas.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pentingnya hubungan 

antara mekanisme tata kelola perusahaan dengan pengungkapan sukarela. Hal 

tersebut menyebabkan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana praktik pengungkapan sukarela oleh perusahaan di Indonesia. 

Penelitian ini menguji pengaruh aspek tata kelola perusahaan terhadap 

pengungkapan sukarela yang dilakukan di Indonesia dengan judul “Analisis 

Pengaruh Karakteristik Dewan dan Struktur Kepemilikan terhadap 

Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat kita temukan 

faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam penelitian dengan variabel 

kontrol ukuran perusahaan, efek pengungkit, dan profitabilitas, antara lain: 

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela? 

2. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan sukarela? 

3. Apakah frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan sukarela? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela? 
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5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela? 

6. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap 

pengungkapan sukarela? 

7. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian dengan menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, 

efek pengungkit, dan profitabilitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari 

bukti empiris dan menguji pengaruh: 

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela? 

2. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan sukarela? 

3. Apakah frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan sukarela? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela? 

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela? 

6. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap 

pengungkapan sukarela? 
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7. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela?  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Selain tujuan penelitian di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak di bawah ini:  

1. Bagi perusahaan 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 

manajemen perusahaan agar dapat mengungkapkan informasi yang 

akurat dan relevan bagi semua pihak, baik eksternal maupun  internal. 

2. Bagi investor 

 Informasi yang terkandung dalam penelitian ini bisa dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan para calon investor dalam pengambilan keputusan 

sebelum  melakukan investasi di suatu perusahaan. 

3. Bagi akademisi 

 Hasil penelitian bisa menjadi salah satu sumber informasi bagi dunia 

pendidikan pada umumnya, khususnya pendidikan akuntansi, dan 

diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus menjadi referensi untuk 

pengembangan   penelitian  kedepannya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

      Secara keseluruhan, sistematika pembahasan penelitian terbagi menjadi 5 

bagian: 

BAB I   :  PENDAHULUAN 
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Bab ini  menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penelitian,                     

perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan dalam penelitian. 

BAB II  : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memuat landasan teori mengenai faktor-faktor yang   

mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Selain itu, 

pembahasan pada bagian ini juga memuat definisi dari setiap variabel 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan 

hipotesis yang digunakan dalam  penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas rancangan penelitian yang digunakan, sampel yang   

digunakan sebagai objek penelitian, definisi operasional variabel, 

metode pengumpulan data, dan metode análisis data untuk mencapai 

tujuan penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan secara garis besar tentang gambaran subyek 

penelitian dan analisis data dari hasil penelitian atas pengungkapan 

sukarela yang meliputi analisis deskriptif, pengujian hipotesis serta 

pembahasan. 

BAB V  : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI  

Bab ini merupakan penutup yang membahas kesimpulan, keterbatasan 

penelitian serta rekomendasi penelitian. 
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