BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Model Penelitian Terdahulu
Alturki (2014) melakukan penilitian mengenai penerapan pengungkapan

sukarela perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek di Arab Saudi dengan
mengambil 116 perusahaan yang bergerak dibidang non-keuangan sebagai
sampel. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara
karakteristik perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Variabel
independen yang diuji adalah ukuran perusahaan, leverage, ukuran auditor,
profitabilitias dan umur perusahaan.
Ukuran Perusahaan
Leverage
Pengungkapan
Sukarela

Ukuran Auditor
Profitabilitas
Umur Perusahaan

Gambar 2.1 Model hubungan karakteristik perusahaan dan tingkat pengungkapan
sukarela, sumber: Alturki, 2014.
Arif dan Tuhin (2013) meneliti tingkat pengungkapan sukarela pada Bank
yang terdaftar dalam Bursa Efek Bangladesh. Untuk mengetahui hal tersebut, Arif
dan Tuhin (2013) menyusun rumusan masalah tentang faktor apa saja yang
mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dan apakah
karakteristik perusahaan memberikan pengaruh terhadap pengungkapan sukarela
dalam penelitian ini. Indikator yang digunakan adalah umur perusahaan, ukuran
perusahaan dan profitabilitas.
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Soliman (2013) menginvestigasi adanya hubungan antara karakteristik
perusahaan dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 50 perusahaan top yang terdaftar dalam
Bursa Efek Mesir dan menggunakan data dari laporan tahunan 2007–2010.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran
perusahaan, ukuran auditor, profitabilitas dan umur perusahaan.
Komite audit, kompensasi dewan, rapat dewan, ukuran dewan, ukuran
auditor, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, jumlah pemegang saham,
dan kepemilikan blockholder merupakan variabel independen yang diteliti oleh
Albawwat dan Basah (2015) di Yordania. Perusahaan yang digunakan sebagai
sampel berjumlah 72 perusahaan dengan perode laporan 2009-2013.
Dhouibi dan Mamoghli (2013) menguji faktor yang menentukan
pengungkapan sukarela di Bank yang terdaftar dalam pasar modal di Tunisia.
Variabel penelitian berupa ukuran dewan, outsider directors, dualitas CEO,
kepemilikan saham block, reputasi auditor, kepemilikan pemerintah, kepemilikan
asing, kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan.
Penelitian tingkat pengungkapan sukarela di Nigeria dilakukan oleh
Ibrahim (2014) menggunakan umur listing perusahaan, return on investment
(ROI), penyebaran kepemilikan, ukuran perusahaan, laju pertumbuhan tahunan,
dan tipe industri sebagai variabel independen. 76 perusahaan dijadikan sampel
dalam penelitan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak
peusahaan yang mengungapkan secara sukarela sesuai IFRS 8.
Barako (2007) melakukan penelitian terhadap praktik pengungkapan
sukarela dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Kenya dari 1991–
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2001. Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya hubungan tata kelola
perusahaan, struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan dalam berbagai
jenis informasi yang akan diungkapkan secara sukarela. Variabel independen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah komposisi dewan, struktur kepemimpinan
dewan, ukuran dewan, komite dewan audit, konsentrasi kepemilikan saham,
kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, leverage,
perusahaan audit eksternal,profitabilitas dan likuiditas. Jenis industri merupakan
variabel kontrol.
Komposisi dewan

Ukuran dewan

Komite dewan audit
Konsentrasi kepemilikan
saham
Kepemilikan saham
asing
Kepemilikan institusional

Pengungkapan
Sukarela

Ukuran perusahaan

Leverage

Audit Eksternal

Profitabilitas

Likuiditas

Jenis Industri

Gambar 2.2 Model hubungan tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan dan
karakteristik perusahaan dengan tingkat pengungkapan sukarela, sumber: Barako
(2007).
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Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela seperti
ukuran perusahaan, leverage, auditor, struktur kepemilikan, profitabilitas dan
kepemilikan asing merupakan independen yang digunakan oleh Agca dan Onder
(2007) pada penelitian yang dilakukan di Turki. Penelitian ini membuktikan
bahwa ukuran perusahaan, auditor dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif
terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
Alsaeed (2006) meneliti adanya hubungan antara karakteristik perusahaan
dan pengungkapan sukarela. Karakteristik perusahaan yang digunakan sebagai
indikator penelitian ini adalah ukuran perusahaan, hutang, penyebaran
kepemilikan, umur perusahaan, marjin laba, ROE, likuiditas, tipe industri, dan
ukuran perusahaan audit. Penelitian ini dilakukan di Arab Saudi dengan
menggunakan sampel laporan tahunan di tahun 2003.
Penelitian di Tunisia menggunakan ukuran perusahaan, leverage¸ kualitas
audit, struktur kepemilikan, sektor industri, dan profitabilitas sebagai variabel
independen atas indeks pengungkapan sukarela. Penelitian ini dilakukan oleh
Kolsi (2012) dengan menggunakan sampel perusahaan yang tercatat di dalam
pasar modal Tunisia.
Abdullah dan Ismail (2008) melakukan sebuah penelitian di Malaysia
mengenai tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan yang sudah terdaftar di
Bursa Efek Malaysia. Indikator yang digunakan adalah profitabilitas, likuiditas,
leverage, ukuran perusahaan, dan tipe industri. Sampel yang digunakan sebanyak
100 perusahaan terbaik pada tahun 2003 dilihat dari segi kapitalisasi pasar dan
sektor perusahaan.
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Uyar, Kilic dan Bayyurt (2014) menginvestigasi faktor-faktor yang
berpengaruh

terhadap

tingkat

pengungkapan

sukarela

pada

perusahaan

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Istanbul. Variabel independen dalam
penelitian ini adalah kepemilikan institusional, penyebaran kepemilikan, direksi
independen, indeks tata kelola perusahaan, umur perusahaan, ukuran perusahaan,
profitabilitas, leverage, ukuran auditor.
Penelitian yang dilakukan oleh Ghasempour dan Yusof (2014) pada
pelaporan berbasis internet di Tehran mengenai pengungkapan informasi yang
bersifat financial maupun nonfinancial secara sukarela menggunakan peluang
pertumbuhan, leverage, ukuran perusahaan, kompleksitas, dan nilai perusahaan
sebagai variabel independen. Populasi yang digunakan adalah 65 perusahaan yang
terdaftar dalam Bursa Efek Tehran dengan periode 2005-2012.
Jouirou dan Chenguel (2014) mencoba untuk mengetahui tingkat
pengungkapan sukarela di Tunisia dan mengetahui seberapa besar pengaruh
ukuran perusahaan, leverage, konsentrasi kepemilikan, direksi independen, umur
perusahaan, profitabilitas, audit, tipe industri terhadap pengunkapan sukarela
dalam 22 perusahaan yang terdaftar dalam Tunisian Stock Exchange.
Rouf dan Harun (2011) meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap
tingkat pengungkapan sukarela dengan menggunakan laporan tahunan tahun 2007
dari 94 perusahaan yang terdaftar dalam Dhaka Stock Exchange di Bangladesh.
Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Sedangkan

ukuran

perusahaan dan profitabilitas dijadikan sebagai variabel kontrol.
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Penelitian mengenai tingkat pengungkapan sukarela ini juga dilakukan
oleh Hossain dan Hammami di Qatar. Dengan menggunakan 25 perusahaan yang
terdaftar pada Doha Securities Market (DSM) yang mewakili 86% perusahaan
yang ada, penelitian ini menggunakan variabel independen yang berupa umur,
ukuran, profitabilitas, kompleksitas, dan total aset yang ditempatkan.
Samaha dan Dahawy (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh
karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap tingkat transparansi
pengungkapan sukarela pada perusahaan yang ada di Mesir. Jumlah pemegang
saham, kepemilikan blokholder, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah,
direktur independen non eksekutif dalam dewan, komite audit, ukuran perusahaan,
profitabilitas, sektor industri, tingkat kegiatan internasional, leverage, pemilihan
auditor, dan likuiditas dijadikan sebagai variabel independen yang diuji dalam
penelitian ini.
Penelitian terhadap pengungkapan sukarela ini juga dilakukan di
Kazakhstan dengan mengambil sampel seluruh perusahaan perbankan yang
terdaftar di Kazakhstan Stock Exchange. Variabel independen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran dewan,
jumlah komisaris independen dan rasio komisaris independen. Penelitian ini
dilakukan oleh Bhasin, Makarov, dan Orazalin (2012).
Botosan (1997) meneliti hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela
dan modal biaya terhadap 122 perusahaan manufaktur. Variabel independen yang
digunakan adalah modal biaya, nilai pasar ekuitas, aset, property plan and equity
(PPE), penjualan, dan jumlah karyawan.
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Penelitian terhadap

72 perusahaan di

Yordania dilakukan oleh

Alhazaimeh, Palaniappan dan Almsafir (2013). Untuk mengetahui tingkat
pengungkapan sukarela, penelitian ini menggunakan komite audit, kompensasi
dewan, aktivitas dewan, ukuran dewan, direktur independen, auditor yang
tergabung sebagai Big 4 atau tidak, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah,
kepemilikan blokholder dan jumlah pemegang saham sebagai variabel
independen. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi dewan, kepemilikan
asing, dan kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela.
Juhmani (2013) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara
struktur kepemilikan dengan pengungkapan sukarela. Indikator yang ada didalam
struktur kepemilikan adalah kepemilikan blokholder, kepemilikan manajerial,
kepemilikan pemerintah dengan tambahan ukuran perusahaan, leverage, dan
profitabilitas sebagai variabel kontrol. Penelitian ini mengambil sampel 41
perusahaan yang listing di Bahrain pada tahun 2010.
Blockholder
Ownership
Managerial
Ownership
Government

Voluntary Disclosure

Ownership
Company Size
Leverage
Profitability
Gambar 2.3 Model hubungan struktur kepemilikan dan tingkat pengungkapan
sukarela, sumber: Juhmani (2013).
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Ismail dan El-Shai (2012) melakukan penelitian di Mesir. Variabel
independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas laba, kepemilikan
manajemen,

kepemilikan

blokholder,

kepemilikan

pemerintah,

intensitas

persaingan, kesenjangan informasi. Ukuran perusahaan dan tipe auditor
merupakan variabel kontrol.
Di China, Huafang dan Jianguo (2007) melakukan penelitian dengan
menggunakan kepemilikan blokholder, kepemilikan manajerial, kepemilikan
pemerintah, kepemilikan perorangan, kepemilikan asing, direktur independen,
CEO duality sebagai variabel independen dan ukuran perusahaan, leverage, aset
tak berwujud, reputasi auditor sebagai variabel kontrol.
Kepemilikan blokholder, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi
merupakan variabel independen yang digunakan oleh Ali (2014) dalam penelitian
yang dilakukan di Tunisia. Sedangkan ukuran perusahaan, gearing, dan
profitabilitas merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini. Sampel dalam
penelitian ini yaitu 29 perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Tunisia dengan
periode data 2009-2011.
Kurawa dan Kabara (2014) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan
teradap pengungkapan sukarela dengan mengambil sampel perusahaan yang
bergerak dibidang minyak bumi di Nigeria. Komposisi dewan, kepemilikan
manager, konsentrasi kepemilikan, CEO Duality merupakan variabel independen
yang digunakan dalam penelitian ini.
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2.2

Pengungkapan Sukarela
Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan

perusahaan secara sukarela tanpa diikat oleh ketentuan yang berlaku.
pengungkapan sukarela adalah perwujudan dari pengungkapan yang diperluas dan
merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri
dengan mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat (Chairir dan Ghozali, 2003).
Pengungkapan sukarela adalah penyediaan informasi oleh manajemen
perusahaan di luar persyaratan seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum dan
aturan Securities & Exchange Commission, di mana informasi yang diyakini
relevan dengan pengambilan keputusan pengguna dari perusahaan laporan
tahunan perusahaan (Wikipedia).
Tian dan Chen (2009) mengungkapkan bahwa pengungkapan sukarela
dapat

merincikan

dan

meperdalam

pengungkapan

wajib,

meningkatkan

kredibilitas dan kelengkapan pengungkapan wajib demi mewujudkan informasi
yang lebih lengkap, diversifikasi, dan keterbukaan informasi yang sistematis.
Menurut Meek, Roberts, dan Gray (1995) ada ketidakpastian tentang
kualitas perusahaan seperti sifat aset, resiko arus kas dan surat berharga. Dengan
demikian, investor akan meminta informasi lebih untuk menilai ketidakpastian
arus kas saat ini dan dimasa depan serta untuk membuat keputusan investasi
lainnya. Pengungkapan sukarela sebagai informasi tambahan akan membantu
investor untuk mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, perubahan lingkungan
dan peningkatan kompleksitas usaha yang menyebabkan adanya tuntutan
tambahan informasi (FASB, 2001).
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Manajemen akan melakukan pengungkapan informasi secara sukarela
apabila biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari manfaat yang didapatkan (Elliot
dan Jacobson, 1994). Manfaat yang didapatkan berupa semakin kecilnya biaya
modal. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengungkapan secara sukarela akan
membantu investor dan kreditor dalam menganalisis resiko dalam pengambilan
keputusan.

2.3

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1

Ukuran Auditor
Teori agensi memiliki hubungan kuat dengan kualitas audit karena

perusahaan audit yang besar (Big 4) memiliki kemampuan lebih untuk
mengangkat masalah keagenan dengan memberikan informasi yang terpercaya
(Jensen dan Meckling, 1976).
Menurut Alsaeed (2006), perusahaan audit yang besar memiliki
konsentrasi lebih terhadap reputasi mereka, oleh karena itu mereka lebih bersedia
untuk mengasosiasikan kepada perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang
lebih pada laporan keuangan. Disisi lain, perusahaan audit kecil tidak memiliki
kekuatan untuk mempengaruhi praktik pengungkapan klien mereka. Perusahaan
audit juga dapat menggunakan informasi yang digunakan oleh klien mereka
sebagai cerminan kualitas perusahaan secara keseluruhan (Inchausti, 1997).
Giner (1997) juga menjelaskan bahwa perusahaan audit yang lebih besar
memiliki insentif untuk memasok kualitas audit yang lebih tinggi, karena auditor
Big 4 mungkin berisiko kehilangan beberapa reputasi mereka jika mereka
berhubungan dengan praktik pelaporan dengan kualitas yang buruk.
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Malone et al., (1993) berpendapat bahwa perusahaan audit yang lebih kecil
lebih sensitif terhadap tuntutan klien karena konsekuensi ekonomi yang terkait
dengan hilangnya klien; di sisi lain, perusahaan besar memiliki insentif yang lebih
besar untuk menuntut pengungkapan yang merugikan dari klien.

2.3.2 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan variabel yang diduga memiliki hubungan
dengan tingkat pengungkapan sukarela. Dimana, hal ini mungkin dipengaruhi oleh
persepsi bahwa perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih
banyak sebagai nilai tambah bagi para pengguna laporan keuangan perusahaan
tersebut.
Perusahaan besar menghadapi biaya keagenan yang lebih besar karena
mereka memerlukan modal eksternal yang besar untuk membiayai investasi
mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Marston dan Polei (2004) menyatakan
bahwa pengungkapan yang lebih tinggi diharapkan untuk mengurangi biaya
agensi yang mungkin timbul dari konflik kepentingan pemegang saham, manajer
dan pemegang utang.
Perusahaan

besar

memiliki

sumber

daya

yang

cukup

untuk

mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data secara luas dengan biaya
minimal (Alsaeed, 2006). Dalam hal biaya kepatutan, perusahaan kecil mungkin
melibatkan lebih tinggi biaya untuk mengungkapkan informasi secara sukarela
dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar (Abdullah dan Ismail, 2008).
Alasan perusahaan besar mengungkapkan informasi lebih banyak dijelaskan oleh
Singhvi dan Desai (1971) sebagai berikut; akumulasi dan pengungkapan biaya
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informasi tidak tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil;
pengelolaan perusahaan yang lebih besar kemungkinan untuk mewujudkan
manfaat yang mungkin dari keterbukaan informasi, seperti pemasaran yang lebih
besar dan lebih mudah mendapatkan pendanaan; perusahaan yang lebih kecil
mungkin merasa bahwa informasi pengungkapan penuh dapat membahayakan
posisi kompetitif mereka.

2.3.3 Leverage
Leverage menggambarkan kemampuan modal pemilik menutupi hutang
pada pihak diluar perusahaan. Semakin tinggi leverage, kemungkinan pelanggaran
terhadap kontrak hutang akan semakin besar, maka manajer akan mengungkapkan
laba yang besar pada saat ini. Sesuai dengan teori agensi, leverage yang tinggi
akan mengurangi pengungkapan sukarela (Jensen dan Meckling, 1976).
Ahmaed & Nicholls (1994) menyatakan bahwa negara-negara yang
memiliki lembaga keuangan sebagai sumber dana utama perusahaan, ada
kemungkinan perusahaan memiliki saldo hutang yang cukup besar pada neraca,
sehingga perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih banyak. Perusahaan
yang memiliki leverage yang tinggi membutuhkan transaparasi dari kegiatan
operasional dikarenakan investor meminta untum mengungkapkan informasi
keuangan lebih banyak (Khanna et al., 2004).
Ho dan Wong (2001) dan Chau dan Gray (2002) menjelaskan bahwa
perusahaan yang memiliki hutang akan menyampaikan informasi yang optimis
lebih banyak sebagai sudut pandang positif akan masa datang untuk investor dan
debitur.

Dengan

adanya

peningkatan

tingkat

leverage

maka

semakin
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meningkatnya biaya agensi yang menyebabkan pemintaan pengawasaan lebih
besar dari pihak investor (Meyers, 1977).

2.3.4 Profitabilitas
Rasio profitabilitas menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan dalam
manghasilkan laba perusahaan. Perusahaan yang menguntungkan dianggap dalam
kondisi baik dan memiliki dorongan untuk membedakan diri dari perusahaan yang
kurang menguntungkan dalam rangka meningkatkan modal (Alturki, 2014). Maka
dari itu, perusahaan yang untung akan secara sekarela mengungkapkan lebih rinci
mengiklankan kegiatan mereka dibandingkan perusahaan untungnya lebih sedikit.
Signaling Theory mengungkapkan bahwa perusahaan yang untung akan
mengungkapkan informasi lebih secara sukarela untuk sinyal posisi keuangan
yang kuat untuk menarik investor (Watson et al., 2002). Di sisi lain beberapa
peneliti menunjukkan bahwa perusahaan kurang untung dapat mengungkapkan
informasi lebih lanjut secara sukarela untuk menjelaskan alasan kinerja negatif,
untuk meyakinkan pasar tentang pertumbuhan di masa depan dan untuk
menghindari devaluasi modal saham yang parah dan kehilangan reputasi di pasar
saham (Skinner, 1994).
Barako

(2007)

menyatakan

bahwa

manajemen

perusahaan

yang

menguntungkan secara sukarela akan mengungkapkan lebih ke pasar untuk
meningkatkan nilai perusahaan karena hal ini akan menentukan imbalan atas
kinerja sumber daya manusia pada perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan
yang untung ingin mengungkapkan informasi lebih lanjut kepada publik untuk
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mempromosikan kesan positif dari kinerja yang telah dilakukan (Ghazali dan
Weetman, 2006).

2.3.5

Umur Perusahaan
Variabel ini dipilih karena kemungkinan bahwa perusahaan lama telah

meningkatkan praktek pelaporan keuangan mereka dari waktu ke waktu (Alsaeed,
2006) dan kedua mereka mencoba untuk meningkatkan reputasi dan citra mereka
di pasar (Akhtaruddin, 2005). Hossain dan Hammami (2009) menemukan bahwa
perusahaan tua cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih banyak daripada
perusahaan muda. Owusu dan Yeoh (2005) menyatakan tiga poin dalam kasus ini.
Pertama, perusahaan muda mungkin menderita kerugian kompetitif jika mereka
mengungkapkan hal-hal tertentu seperti informasi pengeluaran penelitian, belanja
modal, dan pengembangan produk. Faktor kedua adalah biaya dan kemudahan
pengumpulan, pengolahan, dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan.
Biaya ini cenderung lebih berat bagi perusahaan muda daripada perusahaan yang
lebih tua. Faktor ketiga dan terakhir adalah situasi bahwa perusahaan-perusahaan
yang lebih muda mungkin tidak memiliki track record mengandalkan
pengungkapan publik dan karena itu mungkin memiliki informasi lebih sedikit
untuk diungkapkan.

2.3.6

Kepemilikan Pemerintah
Tekanan pemerintah dan publik yang kuat membuat perusahaan harus

lebih transparan dalam pengelolaannya. Perusahaan menggunakan laporan
tahunan sebagai salah satu media pelaporan pertanggungjawaban manajemen
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mereka sebagaimana diatur dalam UU PT No. 40 Tahun 2007. Pengungkapan
yang lebih besar merupakan wujud akuntabilitas atas pengelolaan perusahaan.
Menurut Eng dan Mak (2003) semakin besar kepemilikan pemerintah
maka perusahaan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Oleh
karena itu diharapkan bahwa pengungkapan sukarela meningkat, dengan
peningkatan kepemilikan pemerintah. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa
pada perusahaan dengan kepemilikan tersebar, potensi konflik antara pemegang
saham dan manajer lebih besar dari pada perusahaan dengan kepemilikan yang
kurang tersebar.
Perusahaan dengan persentase yang tinggi dari kepemilikan pemerintah
lebih cenderung pada berfokus pada lingkungan dan isu-isu terkait energi, dan
menyediakan program pensiun yang baik dan pelatihan program karena
perusahaan-perusahaan ini ingin menjadi contoh yang baik untuk perusahaan yang
sepenuhnya milik swasta (Naser et al. 2002). Selanjutnya, diharapkan bahwa
perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah akan mengungkapkan informasi yang
lebih rinci, menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial
mereka (Albawwat dan Basah, 2015).

2.3.7

Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham entitas yang dimiliki

oleh manajemen entitas. Teori keagenan menyatakan bahwa kepemilikan
manajerial merekonsiliasi konflik keagenan yang potensial antara manajer dan
pemegang saham. Manajer yang juga merupakan pemegang saham dari entitas,
termotivasi untuk meningkatkan nilai serta untuk meningkatkan kekayaan
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pemegang saham entitas karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan
mereka sendiri (Juhmani, 2013). Oleh karena itu, manajer cenderung menurunkan
perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).
Mckinnon dan Dalimunthe (1993) berpendapat bahwa perusahaan dengan
kepemilikan manajerial tinggi memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang lebih
dan lebih peduli dengan keuntungan pemegang saham. Dengan demikian, struktur
modal dengan kepemilikan manajerial tinggi dapat menurunkan biaya agensi dan
meningkatkan pengungkapan sukarela.
Huafang dan Jianguo (2007), Kelton dan Yang (2008) tidak menemukan
hubungan antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela. Namun Eng
dan Mak (2003) menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial
memengaruhi pengungkapan sukarela secara negatif.

2.3.8

Kepemilikan Blockholder
Kepemilikan blockholder merupakan persentase saham biasa yang dimiliki

oleh pemegang saham substansial (5% atau lebih). Teori keagenan menyatakan
bahwa pemegang saham substansial diharapkan memiliki daya dan insentif yang
lebih besar untuk mengawasi manajemen terutama kekayaan mereka terkait
dengan kinerja keuangan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).
Kepemilikan blockholder diperkirakan akan mendorong manajer untuk
menyediakan pengungkapan yang lebih dalam rangka meningkatkan nilai
perusahaan dan disisi lain juga investor yang memiliki sebagian besar saham akan
memperoleh informasi lebih banyak dari sumber internal (Juhmani, 2013). Oleh
karena itu, perusahaan lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi yang
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kurang, karena investor utama mereka dapat mengakses sumber informasi internal
(Marston dan Polei, 2004). Eng dan Mak (2003) tidak menemukan bukti bahwa
kepemilikan blockholder memengaruhi pengungkapan sukarela. Namun Kelton
dan Yang (2008) menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan blockholder
memengaruhi pengungkapan sukarela secara negatif.

2.4

Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis
Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang diungkapkan dari penelitian

terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela tidak hanya
dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan saja, namun juga dapat dipengaruhi
oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut.
Ukuran auditor (H1)
Ukuran perusahaan (H2)
Leverage (H3)
Profitabilitas (H4)

Pengungkapan Sukarela

Umur perusahaan (H5)
Kepemilikan pemerintah
(H6)
Kepemilikan manajerial
(H7)
Kepemilikan blockholder
(H8)
Gambar 2.4 Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Struktur
Kepemilikan pada perusahaan yang terdaftar di BEI, sumber : Alturki (2014) dan
Juhmani (2013).
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H1 :

Ukuran

auditor

berpengaruh

secara

signifikan

positif

terhadap

pengungkapan sukarela.
H2 :

Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela.

H3 :

Leverage berpengaruh secara signifikan positif terhadap pengungkapan
sukarela.

H4 :

Profitabilitas berpengaruh secara signifikan positif terhadap pengungkapan
sukarela.

H5 :

Umur perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela.

H6 :

Kepemilikan pemerintah berpengaruh secara signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela.

H7 :

Kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan negatif terhadap
pengungkapan sukarela.

H8 :

Kepemilikan blockholder berpengaruh secara signifikan negatif terhadap
pengungkapan sukarela.
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