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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan 

sukarela telah banyak dilakukan oleh peneliti dari berbagai negara. Peneliti-

peneliti yang melakukan penelitian di negara Timur Tengah antara lain Mesir 

(Samaha & Dahawy, 2010), Turki (Uyar, 2011 dan Karagul & Yonet, 2012), Iran 

(Salteh et al., 2011), Tunisia (Kolsi, 2011; Chakroun & Matoussi, 2012; Fathi, 

2013; dan Jouriou & Chenguel, 2014), Saudi Arabia (Janadi et al., 2013), dan 

Tehran (Modarres et al., 2014).  

Selain itu, penelitian terdahulu juga pernah meneliti pengungkapan 

sukarela negara-negara di Asia, diantaranya Hongkong (Ho & Wong, 2001), 

Singapura (Eng dan Mak, 2003), Cina (Li & Qi, 2008; Yuen et al., 2008; Hailin & 

Zezhen, 2010), Malaysia (Akhtaruddin et al., 2009; Akhtaruddin & Sulong, 2010; 

dan Htay, 2012), Bangladesh (Rouf, 2011; Rouf & Harun, 2010; Ahmed, 2012; 

dan Rouf, 2012), dan India (Bhayani, 2012 dan Nandi & Ghosh, 2012). Negara-

negara berkembang lainnya yang diteliti yaitu Perancis (Lakhal, 2003; dan Barros 

et al., 2013), Australia (Ghomi & Leung, 2013), Amerika Serikat (Enache & 

Parbonetti, 2012), Kanada (Maingot & Zengal, 2008), dan Australia (Percy, 

2000). 

Ahmed (1995) melakukan penelitian yang mengasosiasikan hubungan 

antara pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dengan karakteristik 

perusahaan. Variabel independen dengan karakteristik perusahaan meliputi ukuran 
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perusahaan (Hossain, 2008; Yuen et al., 2009; Samaha & Dahawy, 2010;    

Murcia  & Santos, 2010; Bhasin et al., 2012; Fathi, 2013; Jouriou & Chenguel, 

2014; dan Modarres et al., 2014), status pendaftaran di bursa efek (Ghomi & 

Leung, 2013 dan Bhayani, 2012), ukuran perusahaan audit (Akhtaruddin & 

Haron, 2010; Uyar, 2011; Janadi et al., 2013; Fathi, 2013; dan Jouriou & 

Chenguel, 2014), dan efek pengungkit. Variabel ukuran perusahaan sebaliknya 

digunakan dalam penelitian yang serupa sebagai variabel kontrol (Akhtaruddin et 

al.,  2009;  Rouf & Harun, 2011; Rouf, 2011; dan Janadi, Rahman & Omar, 

2013).  

Penelitian Botosan (1997) melihat hubungan antara cost of equity capital 

dengan pengungkapan sukarela. Variabel independen yang digunakan antara lain 

market beta, ukuran perusahaan, dan item-item pengungkapan yang dirancang 

sendiri. Penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu Demsetz (1969), 

Copeland dan Galai (1983), Glosten dan Milgrom (1985), Ahmud dan Mendelson 

(1986), dan Diamond dan Verrecchia (1991). 

Penelitian dengan konsep struktur kepemilikan dan karakteristik 

perusahaan yang dilakukan Percy (2000) menggunakan variabel independen 

intensitas penelitian, perencanaan keuangan dalam penelitian dan pengembangan, 

persentase kepemilikan saham sebagian, ukuran perusahaan, kinerja akuntansi, 

proprietary costs, efek pengungkit, dan status pajak. Eng dan Mak (2003) juga 

melakukan penelitian serupa dengan Percy (2000) dengan menggunakan struktur 

kepemilikan dan karakteristik perusahaan dengan pengembangan lebih luas dari 

sisi kepemilikan, diantaranya kepemilikan blok (Samaha & Dahawy, 2010 dan 

Htay, 2012), kepemilikan manajerial (Li & Qi, 2008; Samaha & Dahawy, 2010; 
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Akhtaruddin & Haron, 2010; Chakroun & Matoussi, 2012; dan Barros et al., 

2013), dan kepemilikan pemerintah (Eng & Mak, 2003; Yuen et al., 2008; 

Samaha & Dahawy, 2010; dan Janadi et al., 2013). 

Studi yang dilakukan Ho dan Wong (2001) menguji hubungan signifikan 

antara karakteristik dewan, komite audit, struktur kepemilikan, dan karakteristik 

perusahaan dengan menggunakan variabel independen komite audit (Yuen et al., 

2008; Indriana et al., 2010; Samaha & Dahawy, 2010; Mohamad & Sulong, 

2010), dualitas CEO (Li & Qi, 2008; Clemente & Labat, 2009; Hailin & Zezhen, 

2010; Enache & Parbonetti, 2012; Nandi & Ghosh, 2012; Karagul & Yonet, 2012; 

dan Fathi, 2013), kepemilikan anggota keluarga (Karagul & Yonet, 2012), 

kepemilikan dewan direksi independen. Variabel kontrol yang digunakan antara 

lain ukuran perusahaan, asset in place, efek pengungkit, profitabilitas, dan tipe 

industri (Barako, 2007; Yuen et al., 2008; Janadi et al., 2013).  

Lakhal (2003) mengembangkan penelitian Ho dan Wong (2001) dengan 

menambahkan variabel independen kepemilikan lainnya yaitu konsentrasi 

kepemilikan (Lakhal, 2003; Barako, 2007; Yuen et al., 2008; Clemente & Labat, 

2009; Hailin & Zezhen, 2010; Salteh et al., 2011; Ghomi & Leung, 2012; dan 

Jouriou & Chenguel, 2014) dan kepemilikan institusional (Lakhal, 2003; Barako, 

2007; Yuen et al., 2009; Indriana et al., 2010; Hailin & Zezhen, 2010; Rouf & 

Harun, 2011; Salteh et al., 2011; Chakroun & Matoussi, 2012; Karagul & Yonet, 

2012; Htay, 2012; dan Fathi, 2013).  

Selanjutnya, Barako (2007) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela dengan menggunakan konsep 
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karakteristik dewan, struktur kepemilikan serta karakteristik perusahaan. Variabel 

karakteristik dewan meliputi komposisi dewan direksi, struktur kepemimpinan 

dewan direksi, dan ukuran dewan direksi. Rouf (2011) melakukan penelitian yang 

sama dengan menggunakan variabel independen karakteristik dewan struktur 

kepemimpinan dewan direksi dan ukuran dewan direksi, sedangkan penelitian 

Nandi dan Ghosh (2012) menggunakan variabel ukuran dewan direksi dan 

komposisi dewan direksi. Htay (2012) menggabungkan penelitian Rouf (2011) 

dan Nandi dan Ghosh (2012) dan menjadikan variabel karakteristik dewan 

komposisi dewan direksi, struktur kepemimpinan dewan direksi, dan ukuran 

perusahaan sebagai ulasan utama dalam penelitian atas pengungkapan sukarela di 

Malaysia. Barros et al. (2013) lalu mengembangkan penelitian Htay (2012) 

dengan menambahkan konsep karakteristik dewan lain seperti frekuensi rapat 

dewan direksi (Maingot & Zhengal, 2008) dan independensi dewan direksi 

(Maingot & Zhengal, 2008; Akhtaruddin et al., 2009; Yuen et al., 2009; dan 

Jouriou & Chenguel, 2014). 

Li dan Qi (2008) melakukan penelitian hubungan antara tata kelola 

perusahaan dengan pengungkapan sukarela pada perusahaan di negara Cina dan 

merupakan perusahaan non-finansial dari periode 2003 hingga 2005. Penelitian 

menganalisa variabel independen yang meliputi pemegang saham pertama, 

proporsi saham saat ini, pemegang proporsi saham tersebesar pertama, pemegang 

proporsi saham perusahaan 10 terbesar, proporsi direktur independen, CEO 

duality, proporsi kepemilikan manajerial, kompensasi 3 manajer tertinggi 

perusahaan serta karakter perusahaan yaitu ukuran perusahaan, efek pengungkit 

serta profitabilitas. Hossain (2008) juga menggunakan variabel karakteristik 
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perusahaan dan menambahkan variabel umur perusahaan, kompleksitas usaha, 

asset in place, dan etika pasar. Sementara variabel karakteristik dewan yang 

diteliti hanya menggunakan komposisi dewan direksi (Barako, 2007; Nandi & 

Ghosh, 2012; dan Htay, 2012). 

Yuen et al. (2009) melakukan penelitian terhadap pengungkapan sukarela 

dengan menggunakan konsep konsentrasi tata kelola perusahaan. Penelitian ini 

menambahkan variabel CEO sebagai direktur utama dalam dewan direksi. 

Penelitian Akhtaruddin et al. (2009) sesuai dengan penelitian Yuen et al. (2009) 

yaitu dengan mengambil konsep tata kelola perusahaan, namun menambahkan 

proporsi kepemilikan dari luar perusahaan, family control (Akhtaruddin et al, 

2009; Chakroun & Matoussi, 2012; Nandi & Ghosh, 2012), dan dewan direksi 

independen (Ho & Wong, 2001; Akhtaruddin et al., 2009; Clemente & Labat, 

2009; Hailin & Zezhen, 2010; Akhtaruddin & Haron, 2010; Rouf, 2011; Fathi, 

2013; Janadi et al., 2013) sebagai variabel independen. Samaha dan Dahawy 

(2010) mengembangkan penelitian Yuen et  al. (2009) dan Akhtrauddin et al. 

(2009) dengan menambahkan variabel kontrol sektor industri (Ho & Wang, 2001; 

Eng & Mak, 2003; Lakhal, 2003; Barako, 2007) dan aktivitas internasional.  

Murcia dan Santos (2010) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan sukarela pada 100 perusahaan non-finansial terbesar di Bovespa, 

Brazil. Adapun variabel independen yang berpengaruh antara lain: profitabilitas, 

hutang finansial, penerbitan saham, konsentrasi kontrol, ukuran perusahaan, 

sumber kontrol, perusahaan audit, growth opportunities, industri, 

internasionalisasi, tata kelola perusahaan, dan Tobin’s Q. Sedangkan Hailin dan 

Zezhen (2010) meneliti pengaruh efek tata kelola perusahaan terhadap 
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pengungkapan sukarela pada masa krisis ekonomi dari sisi real estate di Cina. 

Penelitian menambahkan variabel independen proporsi saham yang diperjual-

belikan, kepemilikan properti oleh pemerintah, dan Chairman and GM of the two 

level-one state. Penelitian Ali Uyar (2010) mengukur pengaruh pengungkapan 

sukarela dengan konsep karakteristik perusahaan, dengan menambahkan variabel 

independen kinerja perusahaan melalui profitabilitas dan ukuran perusahaan. 

Rouf dan Harun (2011) meneliti pengaruh antara struktur kepemilikan 

dengan pengungkapan sukarela pada laporan tahunan 94 sampel perusahaan 

terdaftar di Bangladesh. Struktur kepemilikan diukur dengan kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional. Sementara variabel kontrol yang diteliti 

adalah ukuran perusahaan (diukur dengan total aset dan sales turnover) serta 

profitabilitas perusahaan.  Di tahun yang sama Rouf (2011) mengevaluasi faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela atas tanggung jawab 

manajemen dengan menambahkan variabel independen proporsi dewan direksi 

independen, komite audit, struktur kepemimpinan dualitas, dan ukuran dewan 

direksi. Rouf (2012) melakukan penelitian kembali untuk mendukung penelitian 

di tahun sebelumnya menggunakan konsep tata kelola usaha yang meliputi 

variabel independen profitabilitas, kepemilikan manajerial, eksistensi komite 

audit, dan ukuran perusahaan. Ahmed (2012) mengembangkan penelitian Rouf 

(2012) di negara yang sama dengan menguji perusahaan manufaktur dan 

menambahkan variabel independen dispersi saham yang merupakan bagian dari 

karakteristik perusahaan. 

Chakroun dan Matousse (2012) menganalisa interaksi antara struktur 

kepemilikan, karakteristik dewan, dan karakteristik perusahaan dengan 
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pengungkapan sukarela. Variabel yang ditambahkan antara lain pencetusan 

regulasi dan kompetisi pasar. Variabel kontrol yang ditambahkan adalah kualitas 

auditor (Akhtaruddin & Haron, 2010; Fathi, 2013; dan Janadi et al, 2013). Bhasin 

et al. (2012) melakukan penelitian serupa pada perusahaan perbankan di Bursa 

Efek Kazakhstan dengan menambahkan variabel independen jumlah direksi dari 

luar dan rasio jumlah direksi dari luar. Karagul dan Yonet (2012) juga meneliti 

karakteristik dewan direksi dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan 

sukarela. Kepemilikan manager tidak digunakan karena proporsi kepemilikan 

tersebut untuk perusahaan Turki sangat minim dan tidak signifikan berpengaruh 

terhadap pengungkapan sukarela. 

 Fathi (2013) meneliti hubungan antara tingkatan pengungkapan terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme tata kelola perusahaan. Penelitian 

ini menggunakan konsep kualitas kontrol yang diukur dengan jumlah auditor serta 

penggunaan jasa audit dari Big 4. Janadi et al. (2013) menggambarkan hubungan 

mekanisme tata kelola perusahaan internal dan eksternal terhadap pengungkapan 

sukarela pada perusahaan di Arab Saudi. Variabel yang ditambahkan adalah 

proporsi direktur non-eksekutif dalam dewan direksi, proporsi anggota keluarga 

dalam posisi dewan direksi (Ho & Wong, 2001; dan Janadi et al, 2013), 

permisahaan posisi CEO dengan chairman. Penelitian juga menggunakan variabel 

kontrol berupa karakteristik perusahan yaitu ukuran perusahaan, sektor finansial, 

sektor industrial, sektor jasa, dan profitabilitas perusahaan. 

 Jouriou dan Chenguel (2014) menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan sukarela dengan menggunakan konsep struktur 

perusahaan seperti ukuran perusahaan, efek pengungkit, konsentrasi kepemilikan, 
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tingkat independen dewan direksi, usia perusahaan, dan juga variabel yang 

berhubungan dengan kinerja perusahaan yaitu profitabilitas serta variabel yang 

berhubungan dengan pasar yaitu ukuran perusahaan audit dan tipe industri yang 

digeluti. Modarres et al. (2014) melakukan penelitian serupa yaitu mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh pada pengungkapan sukarela suatu perusahaan 

dengan menambahkan variabel growth opportunities. 

  

2.2 Pengungkapan Sukarela 

 Jensen dan Meckling (1997) menjelaskan bahwa pengungkapan sukarela 

dapat mengatasi masalah agensi, dimana pengawasan terhadap manajer terjadi 

sehingga hak pemegang saham selalu dilindungi. Pengungkapan sukarela 

berkontribusi dalam mengurangi biaya agensi sebagai akibat dari asimetri 

informasi yang terjadi dalam perusahaan. 

 Yularto dan Chariri (2003) menjelaskan bahwa pengungkapan sukarela 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan 

perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis 

perusahaan, begitu juga dengan penelitian oleh peneliti lainnya di kawasan Asia 

seperti Ho & Wong, (2001), Haniffa & Cooke (2002), Eng & Mak (2003). 

 Barry (1999) dalam Suhardjanto (2010) menyatakan bahwa komisaris 

independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang 

diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur. John dan 

Senbet (1998) dalam Suhadjanto (2010) menyatakan komisaris independen 

membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala 
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melakukan pengulasan atas implementasi strategi tersebut. Keberadaan komisaris 

independen dalam dewan komisaris meningkatkan keefektifan dewan komisaris. 

 Barako (2007) mendefinisikan pengungkapan sukarela sebagai 

discretionary informasi keuangan dan non-keuangan melalui laporan keuangan 

yang diatas persyaratan wajib, baik berkaitan dengan hukum perusahaan, standar 

akuntansi atau persyaratan peraturan lain yang relevan. Yuen et al. (2009) 

menjelaskan bahwa pengungkapan sukarela merupakan perpanjangan dari 

pengungkapan informasi dasar dalam laporan keuangan yang mencerminkan 

realitas ekonomi dari suatu entitas secara bermakna, transparan dan dapat 

dibandingkan. Pengungkapan sukarela ini merupakan pilihan bebas dan menjadi 

bagian dari tanggung jawab manajemen untuk memberikan informasi dalam 

laporan tahunan agar pemeliharaan sistem yang efektif terjadi pada pengendalian 

internal. Pengungkapan sukarela yang semakin besar dapat memberikan dorongan 

untuk kinerja perusahaan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan investor 

kepada perusahaan. 

 Modarres dan Alimohamadpour (2014) menyatakan bahwa penyediaan 

pengungkapan sukarela dapat membantu mengurangi masalah agensi dan 

membuat kondisi ekonomi lebih efisien. Modarres dan Alimohamadpour (2014) 

juga menyatakan bahawa pengungkapan ini bermaksud untuk mengungkapkan 

seluruh informasi penting dari operasional perusahaan melalui laporan tahunan, 

pemberitaan, dan penyelenggaraan conference calls dengan auditor maupun 

publik untuk meningkatkan modal perusahaan. 
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2.3  Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Sukarela 

 Barako (2007) mendefinisikan ukuran dewan direksi sebagai total 

keseluruhan direktur dalam suatu perusahaan. Penelitian tersebut menemukan 

pengaruh perusahaan dimana semakin banyak anggota dewan direksi maka akan 

lebih banyak mengungkapkan informasi tambahan. Clemente dan Labat (2009) 

melakukan penelitian serupa dan menemukan bahwa dewan direksi berperan 

dalam pengawasan dan evaluasi manajemen serta mencegah terjadinya asimetri 

informasi. Dewan direksi juga berfungsi sebagai pencetus peraturan dan strategi 

yang akan dilakukan manajemen perusahaan. Semakin banyak dewan direksi yang 

mengawasi pengungkapan informasi, maka semakin tinggi pula tingkat informasi 

sukarela yang diungkapkan. 

 Akhtaruddin et al. (2009) dan Hassan (2013) menambahkan dalam hasil 

penelitiannya bahwa semakin besar ukuran direksi suatu perusahaan, maka akan 

terjadi peningkatan kontrol dan semakin tinggi pula aktivitas yang produktif. Ini 

disebabkan karena pengalaman kolektif dan keahlian dari banyak anggota direksi, 

yang kemudian meningkatkan transparansi pengungkapan terhadap informasi 

keuangan perusahaan.  

 Hasil penelitian Janadi et al. (2013) menunjukkan bahwa ukuran dewan 

direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lakhal (2003), Barako 

(2007), Maingot dan Zengal (2008), Clemente dan Labat (2009), Akhtaruddin 

(2009), Rouf (2011), Nandi dan Ghosh (2012), Bhasin et al. (2012), Karagul dan 

Yonet (2012), Janadi et al. (2013). Cheng dan Courtenay (2006) di lain pihak 

menemukan hasil penelitian tidak signifikan antara ukuran dewan direksi dengan 
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tingkat pengungkapan sukarela. Hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian 

Janadi et al. (2013). 

 

2.4 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

  Susanti dan Riharjo (2013) mendefinisikan komisaris independen sebagai 

komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Terafiliasi dalam hal ini adalah 

pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang 

saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain bahkan dengan 

perusahaan itu sendiri.  

 Komisaris independen menjadi mekanisme pengendalian internal 

tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. 

Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, maka perusahaan 

akan meningkatkan pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan 

perusahaan karena pengawasan yang sangat ketat oleh komisaris independen. 

Dengan semakin banyaknya komisaris independen yang berperan dalam 

perusahaan, maka tingkat pengungkapan sukarela juga akan meningkat mengingat 

pengawasan yang sangat ketat dalam perusahaan (Nurkhin, 2010). 

 Hasil penelitian Nurkhin (2010) membuktikan bahwa variabel komisaris 

independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. 

Nuryaman (2009), Suhardjanto (2010), dan Amalia dan laksito (2013) 

menemukan hasil penelitian yang konsisten dengan penelitian Nurkhin (2010). 

Hasil penelitian Indriana et al. (2010) dan Susanti dan Riharjo (2013) menemukan 

tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel proporsi komisaris 
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independen dan pengungkapan sukarela. Hasil tersebut tidak konsisten dengan 

hasil penelitian Nurkhin (2010). 

 
 
2.5 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Direksi terhadap Pengungkapan 

Sukarela  

 Barros et al. (2013) mendefinisikan frekuensi rapat dewan direksi 

sebagai jumlah rapat dalam tahun fiskal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

suatu dewan direksi yang aktif dalam mengadakan rapat akan lebih efektif dalam 

memonitor manajemen untuk mengungkapkan informasi lebih jika dibandingkan 

dengan dewan direksi yang jarang mengadakan rapat. Semakin banyak rapat yang 

diadakan, maka tingkat pengungkapan informasi sukarela juga semakin 

meningkat. Maingot dan Zeghal (2008) dan Barros et al. (2013) menemukan 

bahwa frekuensi rapat dewan direksi mempunyai pengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan sukarela. 

 

2.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

  Machmud dan Djakman (2008) mendefinisikan kepemilikan institusional 

sebagai hak atas kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. 

Sementara menurut Salteh et al. (2011) kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan, dana pensiun, dan 

perusahaan investasi yang sering membeli blok saham perusahaan dan 

memaksakan pengaruh atas kepemilikan tersebut.  
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 Jensen dan Meckling (1976) menyatakan salah satu cara untuk 

mengurangi biaya keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan 

institusional yang berfungsi untuk mengawasi agen. Peningkatan kepemilikan 

institusional akan mendorong pengawasan yang optimal terhadap kinerja 

manajemen. Investor institusional memegang sebagian besar saham dari modal 

perusahaan berskala besar. Skala tersebut yang menyebabkan kepemilikan 

institusional berperan penuh dalam struktur tata kelola usaha perusahaan. Untuk 

mencapai tujuan itu, pemilik modal institusional akan memotivasi manajer untuk 

meningkatkan pengungkapan informasi relevan perusahaan secara transparan 

(Lakhal, 2003).  

  Barako (2007) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional sebagai 

pemegang saham terbesar memiliki pengaruh yang besar dalam mengawasi 

pelaksanaan praktik pengungkapan informasi perusahaan dalam laporan 

tahunannya. sehingga manajer secara sukarela mengungkapkan informasi tersebut 

untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham institusi sebagai pemegang saham 

tersebut dalam perusahaannya. Ini sesuai dengan penelitian Machmud dan 

Djakman (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional sebagai 

pemegang saham terbesar kemudian menjadi sarana untuk memonitor manajemen 

dalam memaksimalkan mengungkapkan informasi tambahan dalam laporan 

tahunan perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu 

perusahaan, maka semakin banyak informasi tambahan yang diungkapkan dalam 

laporan tahunan perusahaan.  

 Hasil penelitian Htay (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 
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sukarela. Hasil ini konsisten dengan penelitian Salteh et al. (2011), Karagul dan 

Yonet (2012), Chakroun dan Matoussi (2012), Hailin dan Zezhen (2010), Barako 

(2007), dan Lakhal (2003). Hasil penelitian Nurkhin (2010) dan Jouini (2013) 

menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional 

dengan pengungkapan sukarela. Hasil tersebut tidak konsisten dengan hipotesis 

penelitian ini. 

 

2.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

 Eng dan Mak (2003) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai 

kondisi dimana manajer maupun direktur eksekutif berperan sekaligus sebagai 

pemegang saham perusahaan. Saputri (2010) menyebutkan bahwa kepemilikan 

manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang 

secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan 

komisaris).  

 Menurut Li dan Qi (2008) perusahaan dengan tingkat kepemilikan 

manajerial yang tinggi memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang tinggi. 

Manajer yang bertindak sebagai agen juga memiliki saham atas perusahaan 

tersebut, sehingga manajer akan melakukan hal-hal yang tentunya tidak 

merugikan perusahaan karena apa yang akan terjadi pada perusahaan juga akan 

berimbas atau berpengaruh terhadap mereka. Apabila suatu perusahaan memiliki 

kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer jauh lebih peduli tentang 

kepentingan pemegang saham dan opsi saham karena memberikan insentif untuk 

kontribusi terhadap perusahaan. Dalam merealisasikan kontribusi bagi 
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perusahaan, maka manajer berusaha melakukan pengungkapan sukarela yang 

lebih banyak agar perusahaan lebih transparan dalam menerima tambahan modal 

investasi. Ini berarti semakin banyak saham yang dimiliki pengurus perusahaan, 

maka semakin banyak pula pengungkapan sukarela pada perusahaan (Saputri, 

2010). 

 Li dan Qi (2008) menggunakan variabel kepemilikan manajerial dalam 

mengukur pengungkapan sukarela. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

variabel kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Chakroun 

dan Matoussi (2012) dan Barros et al. (2013). Penelitian Eng dan Mak (2003), 

Samaha dan Dahawy (2010), Akhtaruddin dan Haron (2010), Rouf dan Harun 

(2011), dan Rouf (2012), sementara Htay (2012) menemukan hasil signifikan 

negatif yang tidak konsisten dengan hipotesis penelitian ini. 

 

2.8 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

 Kepemilikan Pemerintah merupakan persentase kepemilikan pemerintah 

terhadap keseluruhan saham yang beredar. Eng dan Mak (2003) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah yang semakin tinggi 

mengakibatkan perusahaan semakin terbuka akan informasi kegiatan usahanya. 

Ini terjadi karena perusahaan yang berada di bawah kontrol pemerintah tidak 

memiliki prioritas untuk mengharapkan penambahan investasi pihak lain, namun 

menjaga komunikasi baik dengan sesama pemegang saham sehingga investasi 

pemerintah dapat berlanjut untuk jangka panjang. Sehingga semakin besar 
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kepemilikan pemerintah terhadap saham perusahaan, maka semakin besar pula 

tingkat pengungkapan sukarela di perusahaan tersebut. Sementara Ghazali dan 

Weetmen (2006) dalam Samaha dan Dahawy (2010) menyatakan bahwa 

perusahaan dengan tingkat kepemilikan pemerintah tidak perlu mengungkapkan 

informasi tambahan karena pemisahan pengawasan oleh pemerintah dapat 

mengurangi asimetri informasi dan kesempatan berbuat curang dalam perusahaan.  

 Janadi et al. (2013) meneliti hubungan kepemilikan pemerintah terhadap 

pengungkapan informasi yang releven dan menemukan adanya pengaruh 

signifikan negatif antara kedua variabel tersebut. Hasil penelitian Janadi et al. 

(2013) konsisten dengan penelitian Ghazali dan Weetman (2006) dan Samaha dan 

Dahawy (2010). Yuen et al. (2009) dalam penelitiannya setuju dengan penelitian 

Eng dan Mak (2003) bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara 

kepemilikan pemerintah dan pengungkapan sukarela. 

 

2.9 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Sukarela 

 Barako (2007) menjelaskan kepemilikan asing sebagai persentase 

kepemilikan saham terhadap jumlah yang beredar oleh pihak asing ataupun non-

lokal dalam perusahaan tersebut. Institusi atau individu asing membawa pengaruh 

dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

 Singhvi dan Desai (1968) dalam Barako (2007) mengemukakan bahwa 

dalam perusahaan multinasional yang diteliti, kehadiran orang asing di perusahaan 

secara langsung dapat mempengaruhi pendekatan dalam penyusunan laporan 

keuangannya, termasuk praktik pengungkapan korporat dalam laporan 

tahunannya. Peneliti menjelaskan bahwa pentingnya pengungkapan atas relevansi 
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informasi perusahaan secara rutin oleh perusahaan adalah dengan tujuan 

mengawasi aktivitas manajemen oleh para investor asing dalam perusahaan 

tersebut. Untuk menyesuaikan pengungkapan lokal dengan kebiasaan pihak asing, 

maka perusahaan harus mengungkapkan semakin banyak informasi tambahan 

yang relevan dengan kondisi perusahaan saat ini (Barako, 2007). 

 Singhvi dan Desai (1968), Haniffa dan Cooke (2002), dan Barako (2007) 

melakukan penelitian menggunakan variabel kepemilikan asing terhadap 

pengungkapan sukarela. Penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan positif antara kedua variabel tersebut. 

 

2.10  Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela 

 Ukuran perusahaan dapat dilihat dari seluruh aset yang dimiliki oleh 

perusahaan karena aset yang dimiliki suatu perusahaan mencerminkan sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dalam operasional. Brammer dan 

Pavelin (2006) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar 

kemungkinan mereka akan melakukan pengungkapan sukarela. Variabel ini juga 

sering dijadikan sebagai variabel kontrol dalam melakukan penelitian terhadap 

pengungkapan sukarela seperti penelitian Ho dan Wong (2001), Eng dan Mak 

(2003), Yuen et al. (2009), Clemente dan Labat (2009), Mohamad dan Sulong 

(2010), Akhtaruddin dan Haron (2010), Hailin dan Zezhen (2010), Salteh et al. 

(2011), Enache dan Parbonetti (2012), Karagul dan Yonet (2012), Htay (2012), 

Barros et al. (2013), Janaidi et al. (2013), dan Fathi (2013). 

  Alasan perusahaan besar mengungkapkan informasi adalah karena 

manajer dari perusahaan besar lebih mungkin menyadari manfaat pengungkapan 
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dan perusahaan kecil cenderung merasa bahwa pengungkapan informasi bisa 

membahayakan posisi kompetitif. Argumen tersebut muncul karena perusahaan 

yang besar memerlukan pengungkapan yang lebih banyak untuk lebih intensif 

diperdagangkan melalui bursa efek. Ini menandakan dengan semakin besarnya 

ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar pula informasi tambahan yang 

perlu diungkapkan dalam laporan perusahaan (Bhasin et al., 2012). 

  Penelitian Bhasin et al. (2012) menunjukkan terdapat pengaruh 

signifikan positif antara ukuran perusahaan dan pengungkapan sukarela. Hasil 

tersebut sesuai dengan penelitian Ho dan Wong (2001), Lakhal (2003), Eng dan 

Mak (2003), Barako (2007), Li dan Qi (2008), Hossain (2008), Yuen et al. (2009), 

Clemente dan Labat (2009), Mohamad dan Sulong (2010), Akhtaruddin dan 

Haron (2010), Hailin dan Zezhen (2010), Uyar (2011), Rouf (2011), Salteh et al. 

(2011), Bhayani (2012), Chakroun dan Matoussi (2012), Enache dan Parbonetti 

(2012), Rouf (2012), Karagul dan Yonet (2012), Htay (2012), Ghomi dan Leung 

(2013), Barros et al. (2013), Janadi et al. (2013), Fathi (2013), Jouriou dan 

Chenguel (2014), dan Modarres et al. (2014). 

 

2.11 Pengaruh Efek Pengungkit terhadap Pengungkapan Sukarela 

 Efek pengungkit merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk 

melunasi hutangnya (Maatsura, 2008). Variabel diprediksikan mempunyai 

pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, karena diasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki hutang yang 

menumpuk akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih rinci untuk 

meningkatkan kesempatan dalam mendapatkan dana dari lembaga keuangan. 
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Semakin besar efek pengungkit perusahaan, semakin besar pula tingka 

pengungkapan sukarela perusahaan tersebut (Barako, 2007). 

 Mohammad dan Sulong (2010) menggunakan efek pengungkit sebagai 

variabel kontrol untuk menguji pengungkapan sukarela. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa efek pengungkit berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela. Hasil signifikan positif penelitian tersebut didukung oleh 

penelitian Ho dan Wong (2001), Lakhal (2003), Barako (2007), Yuen et al. 

(2009), Clemente dan Labat (2009), Akhtaruddin et al. (2009), Murcia dan Santos 

(2010), Samaha dan Dahawy (2010), Kolsi (2012), Bhayani (2012), Chakroun dan 

Matoussi (2012), Enache dan Parbonetti (2012), dan Fathi (2013). Hasil penelitian 

tersebut tidak konsisten dengan Eng dan Mak (2003), Li dan Qi (2008), 

Akhtaruddin dan Haron (2010), Ahmed (2012), Nandi dan Ghosh (2012), Htay 

(2012), Barros et al. (2013), Jouriou dan Chenguel (2014), dan Modarres et al. 

(2014) yang menemukan hasil signifikan negatif. Salteh et al. (2011) menemukan 

tidak ada pengaruh antara efek pengungkit dengan pengungkapan sukarela.   

 

2.12 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela 

 Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi 

cenderung meningkatkan luas pengungkapan informasi perusahaan karena untuk 

memberikan sinyal ataupun tanda keberhasilan perusahaan serta insentif bagi 

adverse selection. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar keuntungan yang 

diperoleh perusahaan, semakin banyak informasi yang akan dipublikasikan (Fathi 

et al., 2013).  
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 Haniffa dan Cooke (2002) juga melakukan penelitian yang serupa 

terhadap pengungkapan sukarela dengan menggunakan variabel kontrol ROA. 

Hasil penelitiannya membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan positif 

antara kedua variabel tersebut. Ho dan Wong (2001), Lakhal (2011), Eng dan Mak 

(2003), Barako (2007), Li dan Qi (2008), Hossain (2008), Yuan et al. (2009), 

Clemente dan Labat (2009), Akhtaruddin et al. (2009), Murcia dan Santos (2010), 

Samaha dan Dahawy (2010), Mohamad dan Sulong (2010), Akhtaruddin dan 

Haron (2010), Hailin dan Zezhen (2010), Kolsi (2012), Bhayani (2012), Enache 

dan Parbonetti (2012), Nandi dan Ghosh (2012), Rouf (2012), Barros et al. 

(2013), Janadi et al. (2013), Fathi et al. (2013), Jouriou dan Chenguel (2014), dan 

Modarres et al. (2014) juga melakukan penelitian serupa menggunakan variabel 

profitabilitas terhadap pengungkapan sukarela dan menemukan hasil penelitian 

signifikan positif antara kedua variabel tersebut. Penelitian Uyar (2011) tidak 

konsisten dengan penelitian Fathi et al. (2013) dan menemukan hasil tidak 

signifikan antara profitabilitas dengan pengungkapan sukarela. 

 

2.13  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

   Penelitian ini dikembangkan berdasarkan model penelitian yang 

menggambarkan hubungan antara variabel independen yaitu Karakteristik Dewan 

Direksi dan Struktur Kepemilikan yang terdiri dari ukuran dewan direksi, 

independensi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan direksi, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan 

asing serta menggunakan variabel kontrol dalam penelitian ini seperti ukuran 

perusahaan, efek pengungkit dan profitabilitas terhadap variabel dependen berupa 
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pengungkapan sukarela. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada horizon 

waktu penelitian, dimana peneliti menggunakan data perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2014. 

 

Gambar 2.1 

Model Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Frekuensi Rapat 
Dewan Direksi, Independensi Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, 
Kepemilikan Pemerintah dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan 

Sukarela dengan Ukuran Perusahaan, Efek Pengungkit dan Profitabilitas sebagai 
Variabel Kontrol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder diolah (2015). 
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Berdasarkan kerangka model diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini 

dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, efek pengungkit, dan profitabilitas 

adalah: 

H1 : 

H

Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela. 

2

H

 : Independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela. 

3 : 

H

Frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela. 

4

H

 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela.  

5

H

 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela. 

6 : 

H

Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap 

pengungkapan sukarela  

7

 

 : Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela   
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