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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengungkapan Sukarela 

Kebebasan manajemen untuk memberikan atau mengungkapkan 

informasi keuangan dan informasi penting lainnya yang hasilnya memiliki nilai 

relavan dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak pengguna laporan 

merupakan pengertian dari pengungkapan sukarela (Botosan, 1997). Madi et al. 

(2014) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela adalah sebuah cara penerapan 

konsep transparansi bagi perusahaan / entitas dalam penyajian informasi yang 

bersifat nonkeuangan ataupun keuangan serta upaya mengurangi asrimetri  

informasi antara perusahaan terhadap pengguna laporan keuangan. 

Penelitian akuntansi telah membuktikan bahwa penanaman modal akan 

tergantung pada pengungkapan sukarela perusahaan yang sudah diungkapkan oleh 

manajer (Roychowdhury & Sletten, 2012). Hal ini dikarenakan pengungkapan 

sukarela dapat mengambarkan kinerja perusahaan, memperluas perlindungan 

investor, tingkat struktur tata kelola (Tian & Chen, 2009). Dalam Surat Edaran 

dari BAPEPAM SE-03/PM/2000 yang mewajibkan perseroan publik untuk 

mempunyai anggota komite audit (Mujiyono & Nany, 2010). 

Lembaga BAPEPAM telah menetapkan pedoman pengungkapan dan 

penyajian laporan keuangan indonesia dalam Peraturan Nomor BAPEPAM No. 

Kep-431/BL/2012 yang berjumlah 60 item. Pedoman ini berisi penjelasan tentang 

persyaratan, isi, struktur dan pengungkapan laporan keuangan yang telah 

distandarisasikan dengan prinsip-prinsip full disclosure (pengungkapan penuh). 

  

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Kesenjangan dalam konsep toeri agensi disebabkan oleh pihak manajer 

lebih menguasai informasi diperusahaan daripada pemegang saham untuk 

menggurangi kesenjangan yaitu dengan mendorong manajer untuk melakukan 

pengungkapan sukarela ataupun pengungkapan wajib (Jensen & Meckling, 1976). 

Asimetri informasi disebabkan berbagai macam faktor salah satunya pada 

transaksi aset juga dapat mengurangi pengungkapan oleh sebab itu pihak dewan 
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perusahaan memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

penyembunyian, distorsi manajerial seperti komite audit, direksi independen dan 

lain sebagainya (Yale, Journal, & Williamsont, 1984). Keberadaan komite audit 

menjadi sebuah kewajiban beberapa negara untuk perusahaan yang terdaftar 

dibursa efek, karena tugas utama komite audit yaitu mengawasi berbagai aspek 

yang ada organisasi (Mujiyono & Nany, 2010). 

 Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan tidak tercantum dalam 

kategori riset hal ini disebabkan terdapat perbedaan metode pencatatan akuntansi 

antara perusahaan keuangan dengan perusahaan lainnya (Hongxia & Ainian, 

2008). Kualitas adalah sebuah kelengkapan, meskipun pengertian kualitas 

bermakna ganda, indeks of disclosure methodology yang banyak yang 

menggunakan oleh para penelitian mengemukakan bahwa pengungkapan dapat 

digunakan dan diukur dengan tujuan menilai potensial pada isi laporan keuangan. 

Dapat disimpulkan kualitas informasi laporan keuangan berhubungan dengan 

tingkat kelengkapan pada pengungkapan laporan keuangan (Mulyadi, 2011). 

 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independen Terhadap 

Dependen 

Peran komite audit dalam sebuah organisasi adalah membantu 

memaksimalkan tugas atau prinsip dan fungsi dewan komisaris seperti 

menerapkan unsur keterbukaan, transparansi, diterapkan secara memadai dan 

konsisten (Suyono, 2018). Efektifitas komite audit didasari oleh karakteristik-

karakteristik yang dimiliki komite audit dalam sebuah organisasi (Akhtaruddin & 

Haron, 2010). Berikut karakteristik komite audit yang berpegaruh pada 

pengungkapan. 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela 

Perusahaan dapat meningkatkan atau mendukung pengendalian internal 

yang efeknya akan mempengaruhi nilai kualitas laporan jika memiliki komite 

audit (Forker, 1992) dan tingkat keakuratan laporan tahunan perusahaan (DeZoort, 

1997). OJK mengumumkan peraturan Nomor 55/POJK 04/2015 mengumumkan 

kapasitas komite audit diperusahaan paling tidak terdapat tiga anggota memuat 

komisaris independen berserta pihak luar perseroan. 
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Terdapat beberapa penelitian mengungkapkan bahwa ukuran berdampak 

positif pada pengungkapan sukarela karena semakin banyak anggota akan 

memastikan manajemen telah bertindak sesuai peraturan sehingga dapat 

mengurangi agensi konflik dan asimetri informasi (Akhtaruddin & Haron, 2010; 

Beasley, 1996; Jing, Mangena, & Pike, 2012; Madi et al., 2014; Setiany, Hartoko, 

Suhardjanto, & Honggowati, 2018; Suyono, 2018). Menurut hasil penelitian 

menemukan ukuran tidak berdampak pada pengungkapan sukarela karena komite 

audit masih belum bisa memaksimalkan fungsi dan praktik akuntansi sebab 

komite audit hanya mengawasi bukan pembuat laporan keuangan (Abad & Bravo, 

2018; Akhtaruddin & Haron, 2010; Faisal & Rakhmayani, 2019; Mujiyono & 

Nany, 2010; Ningsih & Laksito, 2014). 

2.3.2 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Akuntansi / Keuangan 

Komite Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela 

Para ahli menyatakan bahwa tingkat kemungkinan penyajian kembali 

atas laporan keuangan dapat lebih rendah jika komite audit dan komisaris 

perusahaan memiliki keahlian keuangan (Agrawal & Chadha, 2005). Salah satu 

peraturan OJK menyatakan bahwa minimal memuat satu anggota mempunyai 

keahlian keuangan. Semakin banyak anggota yang punya keahlian maka akan 

memperkuat nilai pengungkapan perusahaan (Visvanathan & Krishnan, 2007). 

 Peran penting komite audit yang punya keahlian keuangan yakni dengan 

pemahaman yang baik dibidang keuangan akan secara spesifik mengenali 

kecurangan yang terjadi dan memaksimalkan tugas komisaris (Lee & Krishnan, 

2009). Hasil penelitian yang menyatakan tidak berdampak kepada pengungkapan 

sukarela (Madi et al., 2014; Setiany et al., 2018). Hal ini disebabkan oleh faktor 

pengukuran dimana perhitungannya berdasarkan latar belakang pendidikan bukan 

yang berpengalaman (Faisal & Rakhmayani, 2019). Hasil penelitian yang 

menyatakan pengaruh signifikan positif perhadap pengungkapan karena akan 

dapat mengurangi permasalahan pengendalian internal (Abad & Bravo, 2018; 

Akhtaruddin & Haron, 2010; Felo & Solieri, 2009; Lee & Krishnan, 2009; 

McDaniel, Martin, & Maines, 2002; Visvanathan & Krishnan, 2007). 
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2.3.3 Pengaruh Independensi anggota Komite Audit Terhadap 

Pengungkapan Sukarela 

Pengertian independensi merupakan anggota komisaris yang sebelumnya 

tidak pernah melakukan perkerjaan eksekutif atau direkut dari luar perusahaan dan 

paling minimal terdiri dari tiga anggota independen (Mujiyono & Nany, 2010). 

Anggota yang dapat dikatanya independen yakni tidak memliki  hubungan dengan 

tempat komite audit dibentuk (BRC, 1999). alasan dari terbentuknya komite audit 

independen yakni kesempatan yang dimiliki untuk mengontrol dan 

meminimalisasikan pihak manajemen menutup informasi untuk keuntungan 

pribadi (Madi et al., 2014). 

Hasil penelitian yang menverifikasi independensi berdampak positif pada 

pengungkapan sukarela karena anggota independen berkerja lebih maksimal 

dalam mengawasi manajemen (Akhtaruddin & Haron, 2010; Madi et al., 2014; 

Setiany et al., 2018). Hasil observasi yang menyakinkan independen anggota 

komite audit tidak mempunyai dampak kepada pengungkapan sukarela karena 

tidak dapat menyakinkan akan melakukan pengungkapan sesuai ketentuan  (Jing 

et al., 2012; Mujiyono & Nany, 2010). 

2.3.4 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

Pertemuan audit komite juga ialah upaya dalam membantu peningkatan 

nilai laporan tahunan serta mengurangi kesenjangan informasi (Madi et al., 2014). 

OJK Nomor 55/POJK.04/2015 menerbitkan peraturan, musyawarah dilakukan 

secara periodik sekurang-kurangnya satu kali perkuater dan dilaksanakan ketika 

anggota terdiri lebih dari setegah. 

Total rapat yang semakin banyak akan meningkatkan nilai pengungkapan 

(Jing et al., 2012) dan pembahasan permasalahan akan semakin sering dibahas 

(Faisal & Rakhmayani, 2019). Riset yang sama membuktikan jumlah rapat tidak 

mempunyai dampak pada pengungkapan  (Felo & Solieri, 2009; Madi et al., 

2014; Setiany et al., 2018; Trihartati & Pamudji, 2009; Vafes, 2005). 

Penyebabnya aktivitas rapat komite audit tidak meningkatkan peran atau 

menjamin pengawasan komite berjalan secara efektif (Trihartati & Pamudji, 
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2009). Hasil penelitian atas jumlah rapat berdampak positif pada pengungkapan 

sukarela (Jing et al., 2012; Ningsih & Laksito, 2014). 

2.3.5 Pengaruh Komitmen Anggota Komite Audit Terhadap 

Pengungkapan Sukarela 

Komite audit dibentuk oleh komisaris melakukan pegawasan sistem 

keuangan dan pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen, hal tersebut harus 

dijalankan secara komitmen (Core, Holthausen, & Larcker, 1999). Anggota 

komite audit dianggap berkomitmen ketika maksimal memegang tiga posisi 

jabatan komite audit (Setiany et al., 2018).  

Penelitian ini mengetahui pegaruh komite audit kepada pengungkapan 

keuangan sukarela pada indonesia dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas 

komite audit ketika mendapat pengalaman yang berbeda saat berkerja 

diperusahaan lain kecuali memiliki tiga  jabatan pada waktu yang sama (Setiany et 

al., 2018). Hasil penelitian menyakinkan bahwa komitmen anggota komite audit 

tidak berdampak kepada pengungkapan sukarela karena anggota yang merangkap 

banyak jabatan tidak memiliki waktu yang cukup sehingga kerja menjadi tidak 

maksimal (Core et al., 1999; Felo, Krishnamurthy, & Solieri, 2005; Setiany et al., 

2018; Trihartati & Pamudji, 2009). Penelitian yang membuktikan bahwa 

komitmen berdampak signifikan positif pada pengungkapan sukarela (Madi et al., 

2014). 

2.3.6 Pengaruh Masa Jabatan Anggota Komite Audit Terhadap 

Pengungkapan Sukarela 

Masa jabatan anggota komite audit mempunyai pengaruh terhadap 

pelaporan keuangan, kualitas, serta kemandirian perusahaan (Yang & Krishnan, 

2005). Salah satu peraturan OJK Nomor. 55 /POJK.04/2015 mengumumkan 

bahwa pihak komite audit tidak diperbolehkan masa tugas yang melebihi dari 

masa tugas komisaris dan diperbolehkan penetapkan kembali diperiode 

berikutnya.  

Hasil penelitian menyatakan masa jabatan mempunyai pengaruh 

signifikan positif kepada pengungkapan sukarela (Krishnan, 2005; Madi et al., 

2014; Setiany et al., 2018). 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

Variabel dependen yang dipakai dalam riset ini yakni pengungkapan 

sukarela. Variabel independen berdasar dari karakteristik yang terdapat dikomite 

audit yakni terdiri dari ukuran, latar belakang pendidikan akuntansi / keuangan, 

independensi, Jumlah rapat, komitmen, masa jabatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Model Penelitian, sumber, Data diolah, 2020. 

2.4.2 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan model penelitan diatas maka hipotesis penelitan ini yaitu : 

H1: Ukuran berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela 

H2: Latar belakang pendidikan akuntansi / keuangan berpengaruh signifikan 

positif terhadap pengungkapan sukarela 

H3: Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela 

H4: Jumlah rapat berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela 

H5:  Komitmen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela 

H6: Masa jabatan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela 
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