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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Guna memperoleh kepercayaan penanam modal serta menjaga anggapan 

going concern, data yang disampaikan oleh perusahaan wajib lengkap, jelas, serta 

dapat mencerminkan peristiwa-peristiwa ekonomi yang berdampak pada aktivitas 

operasional unit usaha tersebut (Chariri & Ghozali, 2003). Dengan demikian, 

penyertaan informasi pada suatu perseroan menjadi perihal yang sangat penting. 

Hal tersebut dikarenakan pada kondisi ketidakpastian pasar, informasi yang akurat 

serta dapat dipercaya tercermin dari penyertaan laporan keuangannya (Nugraheni, 

2018). 

Berdasarkan Keputusan BAPEPAM Kep-134/BL/2006, suatu perseroan 

wajib menghasilkan sebuah penyertaan informasi atas laporan tahunan. 

Penyertaan (disclosure) informasi perseroan terdiri dari dua jenis, yakni 

penyertaan wajib (mandatory disclosure) serta voluntary disclosure (voluntary 

disclosure). 

Mandatory disclosure pada Keputusan BAPEPAM Kep-134/BL/2006 

ialah penyertaan informasi yang wajib dilaporkan oleh sebuah perseroan sesuai 

dengan yang diatur pada Aturan BAPEPAM Kep-40/BL/2007 mengenai 

penyertaan informasi pada laporan tahunan. Berdasarkan Keputusan Ketua 

BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996, penyertaan wajib diterapkan bagi seluruh 

perseroan yang sudah mengadakan penawaran umum serta perseroan publik. 

Aturan mengenai penyertaan wajib terus mengalami pembaharuan, diantaranya 

ialah Surat Edaran Ketua No. SE-02/PM/2002 yang mengkaji mengenai pelaporan 
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serta penyertaan laporan keuangan perseroan maupun perseroan publik dalam 

seluruh variasi industri, diikuti Keputusan Ketua Bapepeam No.Kep-431/BL/2012 

yang mengkaji mengenai pelaporan laporan tahunan emitmen maupun perseroan 

go-public. 

Pada lingkungan bisnis, perseroan diharuskan mengungkapkan level 

informasi sekurang-kurangnya yang dikenal dengan penyertaan wajib. Oleh 

karena itu, hampir seluruh perseroan telah mematuhi kewajiban untuk 

melaksanakan penyertaan wajib. Pada era usaha saat ini, kepatuhan atas 

penyertaan wajib dirasa tidak memadai maupun tidak sesuai guna memenuhi 

kebutuhan pengguna informasi perseroan (Elfeky & Nasiri, 2017). 

Voluntary disclosure pada Keputusan BAPEPAM Kep-134/BL/2006 

ialah penyertaan informasi di luar penyertaan wajib yang diungkapkan perseroan 

pada para pemakai laporan keuangan. Voluntary disclosure ialah penyertaan 

informasi oleh entitas yang tidak terikat oleh aturan yang berlaku serta 

dilaksanakan secara sukarela oleh suatu entitas (Pratiko, 2017). Perseroan yang 

ingin menambah nilai perseroan perlu menambah penyertaan informasi. Voluntary 

disclosure berperan dalam memberikan value tambahan bagi perseroan yang 

melakukannya (Zhou, 2001).  

Corporate governance ialah struktur yang mengawasi kegiatan 

operasional perseroan guna mencapai goals perseroan. Corporate governance 

yang baik cenderung menyajikan informasi tambahan secara sukarela selain 

daripada informasi wajib sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan prinsip 

corporate governance yakni transparant serta disclosure, perseroan diwajibkan 

untuk mengoperasikan perseroan secara transparan serta mengungkapkan 
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informasi atas hasil usahanya guna membantu pihak eksternal guna menilai 

performa perseroan (Foo & Zain, 2010). 

Berawal dari studi-studi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, maka 

penulis tertarik guna mengadakan studi ini. Studi ini mengkaji dampak corporate 

governance pada voluntary disclosure yang dilaksanakan di Indonesia dengan 

judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan atas Voluntary Disclosure 

pada Perusahaan yang Tercatat di LQ45”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Voluntary disclosure semakin menjadi pusat perhatian, hal ini disebabkan 

oleh penyertaannya yang bersifat sukarela, serta menjadi langkah yang diambil 

perseroan guna menambah kredibilitas pelaporan laporan keuangan serta 

mendukung penanam modal supaya dapat mengerti perencanaan usaha perseroan. 

Terlebih mengenai tanggapan akan voluntary disclosure terus bertambah sejalan 

dengan akibatnya pada angka ekuitas, likuiditas pasar, serta biaya modal yang 

keseluruhannya bertujuan guna meminimalisir konflik agensi antar manager serta 

penanam modal eksternal (Haron, 2010). Besarnya voluntary disclosure akan 

memberikan dampak terhadap pergantian sikap sosial, perilaku, serta efek 

ekonomi khususnya corporate culture, yang mana dapat memberikan dampak 

kepada perluasan ketentuan pada voluntary disclosure yang umumnya tidak sama 

antar satu perseroan terhadap perseroan lainnya. 

 Voluntary disclosure dirasa mempunyai dampak atas keterbukaan serta 

responsibilitas perseroan, khususnya kuantitas informasi yang disebarkan. 

Kolerasi atas elemen eskternal, keunikan perseroan, serta instrumen perseroan 
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bisa menghasilkann laba tersembunyi yang dapat dicerminkan dengan level 

keterbukaan yang cenderung tinggi, maupun sebaliknya yakni kemungkinan atas 

beban yang membatasi tercapainya goals perseroan (Zaini, Samkin, Sharma, & 

Davey, 2016). Keterbukaan serta penyertaan pada laporan tahunan perseroan 

mencerminkan satu diantara banyaknya acuan dasar dari corporate governance 

(Shehata, 2014), yang mana kurang lebih konflik yang terjadi bersumber dari 

minimnya maupun terdapat ketidakselarasan pada voluntary disclosure. Sama 

halnya dengan kasus jasa travel umrah serta haji yang saat ini sedang berada pada 

puncak, yakni First Travel yang merupakan perseroan yang tengah menjadi 

polemik di Indonesia.   

 Berdasarkan direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polisi Republik 

Indonesia, sejumlah 58.682 orang merupakan total kotban yang belum 

diberangkatkan oleh First Travel. Yang menjadi calon korban ialah jamaah yang 

telah membayar paket promo Rp 14,3 juta per orang pada kurun waktu Desember 

2016 hingga Mei 2017. Kompensasi cadangan paket promo mencapai Rp 839 

miliar. Di sisi lain, terdapat calon jamaah ada yang tetap diwajibkan untuk 

membayar pemesanan pesawat senilai Rp 2,5 juta, jadi total peningkatan itu 

sebanyak Rp 9 miliar. Apabila ditotal, kompensasi yang disebabkan First Travel 

mencapai Rp 848 miliar. Total tersebut dikecualikan dari utang-utang yang masih 

harus dilunasi oleh First Travel pada beberapa pihak, salah satunya ialah penyedia 

tiket penerbangan sejumlah Rp 85 miliar, 3 hotel di Mekkah serta Madinah 

sebesar Rp 24 miliar, serta uutang pada penyedia visa guna menyelesaikan visa 

jamaah sebesar Rp 9,7 miliar (Ambranie, 2017).  
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 Andhika Surachman selaku direktur utama First Travel beserta istrinya 

Anniesa Desvitasari Hasibuan tengah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus 

penipuan. Kementrian Agama pada Agustus 2017 mencabut izin operasi First 

Travel. Usaha jual-rugi, begitulah First Travel disebut, memberikan harga umrah 

serendah-rendahnya seharga Rp 14,3 juta dengan sistem subsidi. First Travel 

diyakini tidak jelas dalam melakukan penyertaan laporan keuangan karena mereka 

sendiri tidak mau memberikan penjelasan terkait hal ini serta informasi hanya 

diperoleh melalui berbagai pihak eksternal yang terkait (Prasetyo, 2017).  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang sebelumnya, maka dapat kita temukan 

faktor-faktor yang menjadi permasalahan  pada studi antar lain: 

1. Apakah non-executive directors on the board mempengaruhi voluntary 

disclosure? 

2. Apakah family member on the board mempengaruhi voluntary disclosure? 

3. Apakah board size mempengaruhi voluntary disclosure? 

4. Apakah government ownership mempengaruhi voluntary disclosure? 

5. Apakah audit committee mempengaruhi voluntary disclosure? 

6. Apakah ruling family mempengaruhi voluntary disclosure? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan dari Penelitian 

 Studi ini dilaksanakan dengan tujuan guna mencari bukti empiris serta 

menguji: 

Juventus Ongkar. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela pada 
Perusahaan yang Terdaftar di LQ45, 2019.  
UIB Repository©2019



6 

 

Universitas Internasional Batam 

1. Menganalisis pengaruh non-executive directors on the board atas 

voluntary disclosure. 

2. Menganalisis pengaruh  family member on the board atas voluntary 

disclosure. 

3. Menganalisis pengaruh  board size atas voluntary disclosure. 

4. Menganalisis pengaruh government ownership atas voluntary disclosure. 

5. Menganalisis pengaruh  audit committee atas voluntary disclosure. 

6. Menganalisis pengaruh  ruling family  atas voluntary disclosure. 

 

1.4.2 Manfaat dari Penelitian 

 Manfaat dilaksanakan pelaksanaan studi ini yakni: 

1. Bagi perseroan 

  Studi ini kiranya bisa memberikan masukan bagi pihak manajemen 

perseroan agar dapat mengungkapkan informasi yang akurat serta relevan 

bagi seluruh pihak, baik eksternal maupun  internal. 

2. Bagi investor 

 Informasi yang terkandung pada studi ini bisa dijadikan seperti bahan 

pertimbangan para calon penanam modal pada pengambilan keputusan 

sebelum  mengadakan investasi di suatu perseroan. 

3. Bagi akademisi 

 Hasil studi bisa menjadi salah satu sumber informasi bagi dunia 

pendidikan pada umumnya, khususnya pendidikan akuntansi, serta 

diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus menjadi referensi guna 

pengembangan   studi  kedepannya.  
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1.5 Sistematika Pembahasan 

       Secara keseluruhan, sistematika pembahasan studi dijabarkan menjadi 5 

bagian: 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Bab ini  mendeskripsikan dengan singkat tentang latar belakang,                     

perumusan masalah, tujuan & manfaat studi serta sistematika penulisan 

pada studi. 

BAB II  : KERANGKA TEORETIS SERTA PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memuat landasan teori mengenai faktor-faktor yang   

mempengaruhi level voluntary disclosure perseroan. Selain itu, 

pembahasan pada bagian ini juga memuat definisi dari seluruh variabel 

studi, studi terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis 

yang digunakan pada  studi. 

BAB III  : METODE STUDI 

Bab ini membahas rancangan studi yang digunakan, sampel yang   

digunakan seperti objek studi, definisi operasional variabel, metode 

pengumpulan data, serta metode análisis data guna mencapai tujuan 

studi. 

BAB IV : ANALISIS SERTA PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai gambaran subyek 

studi serta analisis data dari hasil studi atas voluntary disclosure yang 

meliputi analisis deskriptif, pengujian hipotesis serta pembahasan. 
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BAB V  : KESIMPULAN, KETERBATASAN, SERTA REKOMENDASI  

Bab ini ialah penutup yang membahas kesimpulan, keterbatasan studi 

serta rekomendasi studi. 
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