
 
9   Universitas Internasional Batam 

BAB II 

KERANGKA TEORETIS SERTA PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Voluntary disclosure 

 Voluntary disclosure ialah hal yang sangat penting agar pasar saham 

dapat berfungsi secara efisien. Studi akuntansi membuktikan bahwa penanam 

modal akan bergantung pada voluntary disclosure perseroan yang diungkapkan 

oleh manajer (Sletten, 2012). Studi teoritis mengenai voluntary disclosure 

pertama kali dilaksanakan oleh (Grossman & Milgrom 1981). 

 Voluntary disclosure ialah cara yang efektif guna mengadakan 

penyebaran informasi perseroan pada pemegang saham dan mengurangi 

ketidaksimetrisan informasi serta konflik agensi antar manajer beserta investor 

(Shehata, 2014). Lan et al. (2013) mengemukakan pendapat tentang bagaimana 

perseroan memperoleh profit dengan memberi informasi pada penanam modal 

sehingga penanam modal dapat mengeksploitasi manfaat dari voluntary disclosure 

tersebut dibanding dengan pengeluaran biaya guna mendapatkan penyertaan 

diatas  

 The Financial Accounting Standard Board (FASB, 2000) 

menggambarkan voluntary disclosure seperti informasi terutama bagian eksternal 

laporan keuangan yang biasanya tidak dibutuhkan oleh regulasi maupun standar 

akuntansi. Sehingga peran dari voluntary disclosure dianggap penting serta dinilai 

efisien bagi pasar modal, voluntary disclosure sudah diidentifikasi seperti hal 

yang penting pada pelaporan keuangan serta studi empiris (Beattie, 2005). 

 Choi serta Meek (2010) mendeskripsikan mengenai manfaat adanya 

voluntary disclosure oleh suatu perseroan, diantaranya ialah meminimalisir biaya 
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yang timbul atas transaksi jual-beli surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan, 

menambah minat analisis serta investor, menambah likuiditas saham, serta biaya 

modal yang relatif rendah.  

 Zey (2017) berpendapat bahwa voluntary disclosure akan memberikan 

dampak besar serta bermanfaat bagi perseroan. Hal ini dikarenakan akan adanya 

peningkatan angka perseroan di mata penanam modal yang tercermin melalui 

peningkatan harga saham perseroan tersebut. Kemudahan pada memperoleh dana 

di pasar modal akan terbantu ketika terjadinya peningkatan harga saham perseroan 

di pasar modal. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Studi mengenai corporate governance atas voluntary disclosure sudah 

banyak dilaksanakan oleh peneliti dari berbagai negara. Studi mengenai level 

voluntary disclosure dilaksanakan di negara-negara maju seperti Malaysia 

(Akhtaruddin et al., 2009); (Akhtaruddin & Sulong, 2010); (Htay, 2012), 

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

India (Bhayani, 2012); (Nandi & Ghosh, 2012), Perancis (Kateb, 2012); (Paros et 

al., 2013), Egypt (Shehata, 2014), Kuwait (Dawd & Charfeddine, 2019). 

 Botosan (1997) menguji hubugan antar cost of equity capital atas 

voluntary disclosure. Variabel yang digunakan pada studi tersebut ialah market 

beta, ukuran perseroan, serta item-item penyertaan yang dirancang sendiri.  

 Eng serta Mak (2003) membahas mengenai managerial ownership, 

blockholder ownership, government ownership, serta proportion of outside 

director pengaruhnya atas voluntary disclosure. Studi tersebut dilaksanakan 
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dengan mengambil sampel dari Bursa Efek Singapura dari tahun 1991 hingga 

tahun 1995. 

 Khanchel (2007) membahas pengaruh antar board size, outside directors, 

board meetings, separate chair dummy, existence of a compensation committee, 

existence of a nominating committee, meetings of the nominating committee, CEO 

not in nominating committee, meetings of the compensation committee, CEO not 

in compensation committee, existence of an audit committee, audit committee size, 

audit committee meetings, auditor is a Big 4, serta members’ financial expertise 

atas voluntary disclosure. Studi tersebut terbatas pada 624 sampel perseroan yang 

tercatat di Bursa Efek Amerika. Di sisi lain, studi tersebut juga terbatas pada 10 

tahun studi yakni, 1994-2003. 

 Akhtaruddin et al. (2009) mengadakan studi tetang pengaruh corporate 

governance atas voluntary disclosure. Variabel bebas yang diterapkan dalam studi 

tersebut diantaranya yaitu total komisaris independen, total kepemilikan asing, 

ukuran dewan direksi, total komite audit, serta kontrol keluarga. 

 Collett serta Dedman (2010) mengkaji pengaruh antar board size, CEO 

duality, proportion of outside directors, institutional shareholder, shares owned 

by CEO, shares owned by board, market capitalization of the firm, firm age, long 

term debt, ROA, serta firm growth atas voluntary disclosure. Perseroan tercatat di 

Britania Raya dari tahun 2002 hingga 2004 menjadi sampel pada studi tersebut. 

 Alhazaimeh, Palaniappan, serta Almsafir (2013) mengadakan studi di 

Malaysia guna mengkaji pengaruh variabel independen seperti audit committee, 

board composition, board activity, board size, non-executive directors, large 

audit firm, foreign ownership, government ownership, serta number of 
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shareholders atas variabel terikat voluntary disclosure. Sampel yang digunakan 

sejumlah 72 perseroan yang tertera di Bursa Efek Jordania serta pada periode 

tahun 2002 hingga tahun 2011. 

 Studi pada tahun yang sama dilaksanakan oleh Ho serta Taylor (2013) 

namun mengambil sampel yang berbeda, yakni 100 emitmen tercatat di Bursa 

Efek Malaysia mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Variabel independen 

yang digunakan pada studi tersebut ialah corporate governance atas voluntary 

disclosure. 

 Othman et al. (2014) mengadakan studi yang memakai karakteristik 

komite audit seperti variabel independen serta voluntary disclosure seperti 

variabel dependen. Kurang-lebih variabel yang sejenis dengan karakteristik 

komite audit yang diterapkan pada studi tersebut ialah persentase independensi 

komite audit, persentase total komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran 

komite audit, audit tenure, serta direksi pada komite audit. 

 Jouriou serta Chenguel (2014) menganalisa elemen-elemen yang 

berdampak pada voluntary disclosure dengan memakai konsep struktur perseroan, 

yakni ukuran perseroan, efek pengungkit, konsentrasi kepemilikan, level 

independensi dewan direksi, serta usia perseroan. Studi juga menambahkan 

variabel yang berkaitan dengan kinerja perseroan seperti profitabilitas. Selain itu, 

studi juga memasukkan variabel yang memiliki hubugan dengan pasar yakni 

ukuran perseroan, audit, serta tipe industri perseroan. 

 Ntim, Opong, serta Danbolt (2014) menguji pengaruh variabel block 

ownership, institutional ownership, government ownership, board size, cross-

listing, audit firm size, serta presence of corporate governance committee atas 
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voluntary disclosure sebagai variabel dependen. Studi tersebut dilaksanakan di 

Afrika selatan pada periode tahun 2002 hingga 2006. Studi tersebut menjadikan 

169 perseroan tercatat di Bursa Efek Afrika Selatan sampel studi. 

 Pada periode berikutnya, Abeywardana serta Panditharathama (2016) 

mengadakan studi yang membahas mengenai size, profitability, age, leverage, 

ownership concentration, serta board independence seperti variabel independen 

serta pengaruhnya dengan voluntary disclosure seperti variabel dependen. Studi 

mengambil sampel perseroan banking and finance di Sri Lanka. Selain itu, sampel 

studi tersebut terbatas pada 3 periode, yakni tahun 2012 hingga tahun 2015. 

 Studi pada periode serupa dilaksanakan oleh Wang (2016) yang mengkaji 

pengaruh antar board size, proportion of outside directors, board diversity, 

existence of a separate corporate governance committee, managerial ownership, 

institutional ownership, serta block ownership atas voluntary disclosure. Sampel 

yang digunakan ialah 100 perseroan yang tercatat di Britania Raya periode tahun 

2008 hingga 2013. 

 

2.3  Pengaruh Variabel Independen atas Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Non-Executive Directors on the Board atas Voluntary 

Disclosure 

Secara umum, dewan terdiri dari direktur eksekutif serta non-eksekutif. 

Pentingnya peranan non-executive director sudah dibahas pada berbagai aspek, 

seperti pemegang saham utama menunjuk seorang non-executive director guna 

memantau kinerja perseroan (Yuen et al., 2009).  
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Pengaruh yang bersignifikan positive antar non-executive directors on the 

board dengan voluntary disclosure dijelaskan pada berbagai studi, salah satunya 

ialah studi oleh Yuen et al. (2009). Studi tersebut mendeskripsikan bahwa 

semakin tingginya persentase non-executive director pada suatu dewan akan 

membantu penyertaan informasi menjadi lebih sukarela guna mengurangi 

kemungkinan pemotongan maupun hilangnya informasi. Non-executive directors 

on the board akan mendorong manajemen guna mendapatkan pengawasan yang 

lebih ketat, sehingga manajemen terpaksa mengadakan penyertaan secara sukarela 

guna menambah transparansi informasi yang akan menambah kinerja perseroan 

(Yuen et al., 2009). Studi dengan hasil serupa dikaji oleh Akhtaruddin et al. 

(2009). 

Pengaruh sebaliknya, yakni pengaruh yang bersignifikan negative 

diungkapkan oleh Barako et al. (2006). Pada studi tersebut, total non-executive 

director yang banyak akan menghambat pencapaian kesepakatan. Selain itu, 

semakin banyaknya non-executive directors on the board akan menyebabkan 

perseroan mendapatkan pengawasan yang kurang efektif yang menyebabkan 

manajemen kurang transparan pada mengungkapkan informasi, termasuk 

penyertaan secara sukarela (voluntary disclosure). Hasil tersebut serupa dengan 

studi yang dilaksanakan oleh Issa (2017) serta Sweiti (2017). 

2.3.2  Pengaruh Family Member on the Board atas Voluntary Disclosure  

Komposisi family member on the board terdiri dari direktur eksekutif 

serta non-eksekutif yang dapat dipengaruhi dari total serta kualitas informasi yang 

dikeluarkan oleh perseroan. Selain itu, mereka mungkin mempunyai kekuatan 

signifikan guna mempengaruhi proses pemilihan seperti direktur utama, dewan 

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



15 

 

Universitas Internasional Batam 

direksi, serta mungkin juga mengendalikan proses penunjukkan manajemen kunci 

seperti CEO maupun manajer senior.  

Family member on the board mempunyai pengaruh yang signifikan 

positive atas voluntary disclosure. Hal ini diungkapkan oleh Habbash (2016) pada 

studinya. Semakin banyaknya struktur dewan yang diisi oleh anggota keluarga, 

maka family member akan bertindak lebih guna mengungkapkan informasi lebih 

sukarela. Hal ini dikarenakan persentase voluntary disclosure yang tinggi akan 

menambah kinerja perseroan di mata investor, sehingga penanam modal tertarik 

mengadakan investasi pada perseroan. Hasil tersebut konsisten dengan studi yang 

dilaksanakan oleh Block serta Wagner (2014). 

Di sisi lain, semakin banyaknya struktur dewan yang diisi oleh family 

member maka kesepakatan pada pengambilan keputusan menjadi sulit. Kesulitan 

pada mencapai kesepakatan tersebut akan menyebabkan penyertaan atas voluntary 

disclosure akan sulit dilaksanakan (Saha & Akter, 2013). Hal tersebut 

membuktikan adanya pengaruh yang bersignifikan negative antar family member 

on the board atas voluntary disclosure. Hasil tersebut signifikan dengan studi 

yang dilaksanakan oleh Chen serta Jaggi (2000). 

2.3.3 Pengaruh Board Size atas Voluntary Disclosure 

 Board size mengarah kepada keseluruhan direktur internal serta eksternal 

yang bertugas pada suatu perseroan. Teori neo-institusional mengusulkan bahwa 

dewan yang lebih besar ditandai dengan pengambilan keputusan yang lebih baik 

serta pemantauan manajerial yang lebih tinggi (Ntim, 2015).   

Board size yang besar relatif tidak dikendalikan oleh eksekutif-eksekutif 

perseroan yang mempunyai wewenang lebih kuat jika dibandingkan dengan board 
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size yang lebih kecil (Ntim & Soobaroyen, 2013). Allegrini dan Greco (2013) 

mendapatkan pengaruh signifikan positive antar board size dan level voluntary 

disclosure. Hal ini menandakan bahwa board size yang semakin besar akan 

menekan manajer guna mengambil keputusan yang dapat menambah kinerja 

perseroan. Manajer terpaksa mencari cara guna menghindari tekanan serta 

menambah kinerja perseroan dengan cara menaikkan level voluntary disclosure. 

Hasil serupa dikemukakan oleh Ntim et al. (2012). 

Soliman (2013) mengadakan studi serta menghasilkan pengaruh yang 

negative antar board size dengan voluntary disclosure. Hal ini membuktikan 

bahwa banyaknya anggota dewan yang berpartisipasi secara aktif akan 

menyebabkan lemahnya corporate governance yang ditunjukkan melalui sulitnya 

mencapai kesepakatan pada penetapan keputusan. Lemahnya corporate 

governance akan menurunkan level voluntary disclosure karena manajemen 

dianggap lemah mengungkapkan informasi secara transparan. Hasil serupa 

dikemukakan oleh Moore (2001). 

2.3.4 Pengaruh Government Ownership atas Voluntary Disclosure 

 Kepemilikan pemerintah ialah persentase kepemilikan pemerintah atas 

keseluruhan saham yang beredar. Eng dan Mak (2003) pada studinya menyatakan 

bahwa kepemilikan pemerintah yang semakin tinggi mengakibatkan perseroan 

akan semakin terbuka mengenai informasi kegiatan perseroannya. Hal ini terjadi 

karena perseroan yang berada di bawah kontrol pemerintah pada permasalahan 

penambahan investasi dari pihak lain kemungkinannya sangat kecil, maka perlu 

dijaganya komunikasi yang baik antar pemegang saham sehingga investasi 

pemerintah dapat berlanjut jangka panjang. Semakin besar kepemilikan 
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pemerintah atas saham perseroan, semakin besar pula level voluntary disclosure di 

perseroan tersebut.  

 Janadi et al. (2013) meneliti pengaruh kepemilikan pemerintah atas 

penyertaan informasi serta mendapatkan adanya hubungan yang signifikan 

negative antar kedua variabel tersebut. Ini dicerminkan melalui manajemen yang 

tidak perlu mengadakan voluntary disclosure pada pengguna lain serta pemerintah 

merasa cukup yakin dengan informasi yang didapatkan dari manajemen perseroan. 

Hasil serupa dijelaskan oleh Omar (2013). 

2.3.5 Pengaruh Audit Committee atas Voluntary Disclosure 

Komite audit ialah salah satu mekanisme pemantauan yang wajib 

dimiliki perseroan guna membantu dewan direksi pada tanggung jawab internal 

serta guna menambah efektivitasnya. Tugas komite audit meliputi pengawasan 

proses pengungkapan keuangan. Sehingga keberadaan komite audit menambah 

sistem pengendalian internal, yang akan menambah kualitas penyertaan perseroan 

(Forker, 1992) serta level keandalan laporan tahunan perseroan (De-Zoort, 1997). 

Studi oleh Barako et al. (2006); Yuen et al. (2009); Al-Shammari serta Al-

Sultan (2010) mengindikasikan adanya pengaruh positive antar komite audit serta 

voluntary disclosure. Dampak komite audit atas praktik voluntary disclosure, 

sehingga diharapkan keberadaan komite audit akan mendorong perseroan guna 

mengungkapkan lebih banyak lagi informasi.  

2.3.6 Pengaruh Ruling Family atas Voluntary Disclosure 

Ruling family ialah variabel yang berasal dari pertimbangan teori 

persinyalan. Misalnya, family member yang berkuasa cenderung membedakan 

dewan direksi pada perseroan, misalnya family member sendiri, seperti direktur 
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yang memenuhi syarat guna menjalankan usaha perseroan tersebut. 

Mempertimbangkan dampak potensial dari hal tersebut, family member dapat 

mempengaruhi strategi serta kebijakan perseroan seperti pada voluntary 

disclosure (Mishari et al., 2017). 

Pengaruh yang memiliki hubungan signifikan positive antar ruling family 

atas voluntary disclosure ditunjukkan melalui semakin banyaknya family member 

yang menjadi bagian dari posisi dewan, maka voluntary disclosure akan 

cenderung dilevelkan guna membuktikan pada penanam modal bahwa perseroan 

mempunyai level transparansi yang baik (Zain & Janggu, 2006). Hasil serupa 

dikemukakan oleh Rouf (2011). 

 

2.4  Model Penelitian 

  Studi ini dikembangkan berdasarkan model studi Mishari M et al. (2017) 

yang menggambarkan pengaruh antar variabel independen yakni non-executive 

directors on the board, family members on the board, board size, government 

ownership, audit committee, ruling family serta memakai variabel kontrol pada 

studi ini seperti firm size, leverage, firm growth, profitability, type of auditor atas 

variabel terikat berupa voluntary disclosure. Perbedaan studi ini ialah terletak 

pada horizon waktu studi, dimana peneliti memakai data perseroan yang tercatat 

di LQ45 dari tahun 2013-2017. Berikut tampilan model studi yang dijabarkan 

pada Gambar 2.1 yakni 
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Gambar 2.1 Model faktor-faktor yang mempengaruhi voluntary disclosure sumber 

data sekunder diolah, 2019. 

 

2.5  Perumusan Hipotesis 

 Sesuai dengan kerangka model diatas, hipotesis dalam studi ini dengan 

variabel kontrol ukuran perseroan, leverage, pertumbuhan perseroan, profitabilitas 

serta tipe auditor ialah: 

H1 : Non-executive directors on the board memiliki hubugan signifikan 

positive atas voluntary disclosure. 

H2 : Family member on the board memiliki hubugan signifikan negative atas 

voluntary disclosure. 

Voluntary 

Disclosure 

Variabel Independen 
 

1. Non-Executive Directors on the Board 

2. Family Member on the Board 

3. Board Size  

4. Government Ownership 

5. Audit Committee 

6. Ruling Family 

Variabel Kontrol  

1. Firm Size 

2. Leverage 

3. Firm Growth 

4. Profitability 

5. Type Of Auditor 
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H3 : Board size memiliki hubugan signifikan positive atas voluntary 

disclosure.  

H4 : Government ownership memiliki hubugan signifikan positive atas 

voluntary disclosure. 

H5 : Audit committee memiliki hubugan signifikan positive atas voluntary 

disclosure. 

H6 : Ruling family memiliki hubugan signifikan positive atas voluntary 

disclosure. 
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