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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Kerangka Teoritis 

2.1.1 Pengungkapan (Disclosure) 

Pengungkapan (disclosure) merupakan upaya transparansi 

perusahaan/entitas dalam menyajikan informasi (baik itu keuangan ataupun 

nonkeuangan) kepada para pengguna informasi. Informasi yang diperoleh dari 

suatu laporan tahunan perusahaan tergantung pada tingkat pengungkapan dari 

laporan tahunan yang bersangkutan.  

Agca dan Onder (2007) mengungkapkan bahwa manajemen memutuskan 

mana informasi yang perlu diungkapkan dan menentukan apakah informasi 

tersebut relevan untuk para pengguna informasi dalam membuat keputusan. 

2.1.2 Pengungkapan Wajib dan Sukarela 

Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan 

standar akuntansi yang berkualitas. Pemegang saham dan calon investor 

membutuhkan akses ke informasi secara berkala, dapat diandalkan dan 

dibandingkan untuk dapat menilai kepengurusan manajemen dan membuat 

keputusan (Albitar, 2015). 

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan terdiri dari 

pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah 

informasi yang oleh undang-undang wajib diungkap perusahaan. Sedangkan 

pengungkapan sukarela adalah informasi tambahan yang tidak diwajibkan 

pengungkapannya dalam laporan tahunan. Pengungkapan sukarela merupakan 
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kebebasan manajemen dalam mengungkapkan informasi tanpa adanya paksaan 

(Damagum & Chima, 2013). 

Banyak peraturan yang mewajibkan adanya pengungkapan informasi. 

Sebagai contoh produsen makanan perlu mengungkapkan bahan dan informasi 

gizi yang terkandung dalam produk mereka dan perusahaan yang sahamnya 

diperdagangkan di BEI wajib mengungkapkan informasi keuangan yang detail 

ketika mereka menerbitkan surat berharganya dan secara terus menerus setelahnya 

(Fishman & Hagerty, 1997). Di Indonesia sendiri pengungkapan wajib telah diatur 

melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No.KEP 

134/BL/2006 peraturan X.K.6 tanggal 07 Desember 2006 tentang kewajiban 

penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan-perusahaan publik. 

Uyar, Kilic, dan Bayyut (2013) menjelaskan bahwa pengungkapan wajib 

secara khusus berfokus pada penyajian laporan keuangan dan kelengkapan catatan 

kaki yang diwajibkan sesuai dengan peraturan dan undang-undang, sedangkan 

pengungkapan sukarela mengizinkan manajemen bebas dalam menentukan 

informasi yang akan diungkapkan. 

Pengungkapan sukarela adalah cara umum perusahaan publik dalam 

menyebarluaskan informasi perusahaan yang tidak diwajibkan pengungkapannya 

kepada masyarakat umum dan investor (Lan, Wang dan Zhang, 2013). 

Keterbukaan informasi tidak hanya sebatas untuk pengguna eksklusif, tetapi juga 

terdiri dari kebutuhan masyarakat seperti lembaga profesional, kreditur, 

pemerintah, investor dan pembuat keputusan lainnya. Pengungkapan 

meningkatkan transparansi, sementara transparansi pasar diyakini sebagai 

Apnika, Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan, Komite Audit, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sukarela 
pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2017
UIB Repository©2017



11 

 

   Universitas Internasional Batam 

mekanisme mendasar untuk mengurangi asimetri informasi antara peserta pasar 

(Bleck & Liu, 2007) 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Studi mengenai tingkat pengungkapan sukarela atas laporan keuangan 

perusahaan telah banyak dilakukan di berbagai negara. Hasil studi tersebut juga 

beragam karena adanya perbedaan variabel independen yang digunakan atau 

perbedaan penggunaan metode statistik. 

Haniffa dan Cooke (2000) melakukan penelitian mengenai 

pengungkapan sukarela pada perusahaan Malaysia. Dalam penelitian tersebut ada 

3 variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu variabel dependen, variabel 

independen dan variabel kontrol. Variabel independen terdiri tata kelola 

perusahaan (corporate governance) dan karakteristik pribadi (personal 

characteristic) yang memiliki total 17 variabel. Sedangkan variabel kontrol terdiri 

karakteristik perusahaan (corporate characteristic) yang mempunyai 14 variabel. 

Peneliti mengungkapkan salah satu kesulitan dalam penelitian ini adalah terlalu 

banyaknya variabel yang digunakan. Dari hasil penelitian tersebut peneliti tidak 

menemukan sama sekali variabel dari karakteristik pribadi yang berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 

Pada tahun 2007, Agca dan Onder melakukan penelitian di Turki dengan 

sampel 51 perusahaan. Pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen dibagi 

menjadi 3 jenis pengungkapan yaitu informasi strategi, informasi keuangan dan 

informasi nonkeuangan. Ukuran perusahaan, proporsi utang, auditor, struktur 

Apnika, Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan, Komite Audit, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sukarela 
pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2017
UIB Repository©2017



12 

 

   Universitas Internasional Batam 

kepemilikan, profitabilitas dan multinasionalitas dipilih menjadi variabel 

independen dalam penelitian tersebut. 

Hashim dan Saleh (2007) melakukan penelitian pada perusahaan 

Malaysia mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan 

sukarela. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 107 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Malaysia. Karakteristik perusahaan yang digunakan adalah 

ukuran perusahaan, kualitas audit, tipe industri, proporsi hutang, multinasionalitas, 

profitabilitas, dan konsentrasi kepemilikan. 

Al-Moataz dan Hussainey (2007) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan 

sukarela pada perusahaan di Saudi Arabia. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah 52 perusahaan dari total perusahaan yang terdaftar dari 

tahun 2006 sampai 2007. 

Barako (2007) melakukan penelitian mengenai tingkat pengungkapan 

sukarela pada laporan keuangan di negara Kenya. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan yang terdaftar di Nairobi Stock Exchange dari tahun 1992-2001. 

Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan 3 variabel yaitu variabel 

dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel independen yang 

digunakan adalah tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, karakteristik 

perusahaan dan menggunakan tipe industri sebagai variabel kontrolnya. 

Abdullah dan Ismail (2008) melakukan penelitian mengenai rasio 

pengungkapan sukarela pada 100 perusahaan yang terpilih sebagai perusahaan 

besar pada tahun 2003 berdasarkan kapitalisasi pasar dalam 5 sektor bisnis. 
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Variabel independen yang diteliti oleh peneliti adalah profitabilitas, likuiditas, 

proporsi utang, efisiensi, ukuran perusahaan, dan jenis industri. 

Li dan Qi (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian ini dilakukan terhadap 

100 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Saham Shanghai and 

Shenzhen untuk periode 2003-2005. Namun untuk perusahaan asuransi 

dikecualikan dari penelitian ini dikarenakan sistem akuntansi perusahaan asuransi 

berbeda dari akuntansi pada umumnya. 

Akhtaruddin et al. (2009) melakukan investigasi mengenai hubungan 

antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2002 dengan sampel 105 perusahaan yang 

dipilih secara acak. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan 

direksi, proporsi independen direktur, kepemilikan publik, family control, dan 

proporsi komite audit. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran 

perusahaan, proporsi utang, tipe auditor, dan profitabilitas. 

Nalikka (2009) meneliti apakah perbedaan gender (gender diversity) 

memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan 

keuangan. Penelitian ini memakai 108 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Helsinki sebagai sampel. Sampel yang digunakan dapat mewakili 

paling sedikit 80% dari total populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Helsinki. Variabel independen meliputi Female CEO, Female CFO, dan Female 

board members. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran dewan direksi, 

total aset, proporsi utang, likuiditas, profitabilitas dan tipe industri. Dari penelitian 
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tersebut ditemukan bahwa female CEO memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 

Damagum dan Chima (2013) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan 

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Objek penelitiannya adalah 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Nigeria Capital Market. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 38 perusahaan dengan periode penelitian 1999 sampai 

dengan 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah unweighted disclosure 

index untuk mengukur tingkat pengungkapan sukarela. Variabel independen yang 

digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, yaitu 

ukuran dewan direksi, ukuran independen direksi, kepemilikan direksi, ukuran 

perusahaan, dan profitabilitas. Hasil penelitian ini adalah ukuran dewan direksi, 

ukuran independen direksi, ukuran perusahaan, dan profitabilitas memiliki 

hubungan signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. 

Chakroun dan Matoussi (2012) melakukan penelitian tentang 

pengungkapan sukarela di Negara Tunisia. Dalam penelitian ini, ukuran sampel 

yang digunakan Chakroun & Matoussi berupa kuesioner yang dibagikan kepada 

21 broker di Tunisia. Variabel yang digunakan terdiri dari family control sebagai 

variabel independen dan jumlah anggota direktur independen sebagai variabel 

penghubung (mediating). 

Ramadhan (2014) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

komposisi dewan direksi, komite audit dan struktur kepemilikan terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan yang terdaftar di Bahrain Stock Exchange. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 30 item indeks pengungkapan. 
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Sampel penelitian adalah 48 perusahaan yang terdaftar di Bahrain Stock Exchange. 

Variabel independen yang digunakan sebagai pengukur tingkat pengungkapan 

sukarela, yaitu ukuran direksi, jumlah independen direksi, duality of leadership, 

ukuran audit komite, komite audit independen , dan block holder ownership. 

Hamour (2014) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Amman Stock 

Exchange. Penelitian ini menggunakan 30 item pengungkapan yang digunakan 

untuk menilai tingkat pengungkapan sukarela  dari 56 sampel perusahaan yang 

terdaftar di ASE pada tahun 2013. Variable independen yang digunakan peneliti, 

yaitu value traded, leverage, earning per share, umur perusahaan, return on 

equity, dividend per share, cash flow from operating, dan ukuran perusahaan. 

 

2.3 Pengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela   

2.3.1 Ukuran Dewan Direksi dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

Haji dan Ghazali (2013) mengemukakan bahwa ukuran dewan direksi 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. 

Penelitian ini dilakukan pada 76 perusahaan nonkeuangan dari 8 sektor yang 

terdaftar di Bursa Malaysia. 

Al-Janadi, Rahman dan Omar (2013) melakukan penelitian di Saudi 

Arabia mengenai pengungkapan sukarela. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran 

dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. 
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Sartawi, Hindawi, Bsoul dan Ali (2014) melakukan penelitian  pada 

laporan tahunan 103 perusahaan yang terdaftar di ASE. Dari penelitian tersebut 

peneliti menemukan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan. 

Albitar (2015) yang juga melakukan penelitian terhadap pengaruh ukuran 

dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela menemukan bahwa ukuran dewan 

direksi memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

weight disclosure index. Penelitian yang konsisten dengan penelitian Albitar 

(2015) adalah Rouf, Ahsan & Ahmed (2014). 

Albawwat dan Basah (2015), Ramadan (2014), serta Alhazaimeh, 

Palaniappan dan Almsafir (2013) mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 

2.3.2 Proporsi Komisaris Independen dan Pengaruhnya terhadap 

Pengungkapan Sukarela 

Penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin dan Haron (2010) 

menyimpulkan bahwa jumlah komisaris independen memiliki hubungan 

signifikan positif. Penelitian ini dilakukan pada 124 sampel perusahaan 

nonkeuangan di negara Malaysia tahun 2003.  

Qu, Leung dan Cooper (2013) membagi tiga periode dalam melakukan 

penelitiannya. Periode pertama 1995-1998, periode kedua 1999-2002 dan periode 

ketiga 2003-3006. Dari ketiga periode tersebut jumlah direktur independen yang 

berpengaruh positif hanya pada periode kedua dan ketiga. Pada periode pertama 
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jumlah komisaris independen tidak mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 

Penelitian lain yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen 

memiliki pengaruh yang signifikan positif adalah Sweiti dan Attayah (2013), 

Gerayli, Ma'atoofi dan Abadi (2012), Al-Janadi et al. (2013), Uyar et al. (2013) 

dan Nguyen (2014). 

Gul dan Leung (2004), Barako, Hancock, dan Izan (2006), Al-Moataz 

dan Hussainey (2007), Chakroun dan Matoussi dan juga Albitar (2015) 

menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan negatif 

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. 

Al-Akra, Eddie, dan Ali (2010) menyelidiki hubungan antara 

privatisation dan hubungannya dengan pengungkapan sukarela di Jordania. Al-

Akra et al. (2010) mengunakan variabel jumlah komisaris independen sebagai 

variabel independen. Hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan anatara jumlah komisaris indepeden terhadap pengungkapan 

sukarela perusahaan. 

Beberapa penelitian yang menyatakan bahwa proporsi komisaris tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan pengungkapan sukarela adalah 

Sartawi et al. (2015), Lan et al. (2013), Haji dan Ghazali (2013), serta Charumathi 

dan Ramesh (2015). 
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2.3.3 Jumlah Rapat Dewan dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

Albawwat dan Basah (2015) melakukan penelitian terhadap perusahaan 

yang terdaftar di ASE untuk periode 2009-2013. Sampel yang digunakan untuk 

penelitian tersebut adalah sebanyak 72 perusahaan nonkeuangan. Jumlah rapat 

dewan merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian. Dari 

penelitian yang dilakukan, jumlah rapat dewan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan. Alhazaimeh et al. 

(2013) juga menyatakan bahwa jumlah rapat dewan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan Jordan. 

Qu et al. (2013) mengemukakan pendapat yang sebaliknya bahwa jumlah 

rapat direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela perusahaan. Penelitian mengunakan sampel sebanyak 297 perusahaan 

dengan periode laporan tahunan 1995-2006. 

2.3.4 Ukuran Komite Audit dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

Albitar (2015) menyimpulkan bahwa ukuran komite audit memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada 

perusahaan yang terdaftar di Jordania. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Al-Moataz dan Hussainey (2007) 

variabel ukuran komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan positif 

terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada 97 perusahaan yang terdaftar di 

Saudi Arabia untuk periode 2006 dan 2007. 
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Penelitian yang dilakukan Ramadhan (2014) mengenai pengaruh 

komposisi dewan, komite audit, dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan 

sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Bahrian, menyatakan bahwa variabel 

komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Janadi et al. (2013), Othman, Ishak, 

Arif dan Aris (2014) dan Nandi dan Ghosh (2012) juga menyatakan bahwa komite 

audit tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela. 

Penelitian lain yang menyatakan bahwa variabel ukuran komite audit 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela adalah penelitian dari 

Alhazaimeh et al. (2013), Sweiti dan Attayah (2013), Barako (2007), Sahama dan 

Dahawy (2010), serta Rouf (2011). 

2.3.5 Komite Audit Independen dan Pengaruhnya terhadap 

Pengungkapan Sukarela 

Al-Janadi et al. (2013) menyatakan komite audit independen tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di 

Saudi Arabia untuk periode 2006-2007. Hasil yang serupa juga ditunjukkan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2014) terhadap 48 perusahaan yang 

terdaftar di Bahrian dan penelitian oleh Othman et al. pada tahun 2014. 

Penelitian lain yang menunjukkan hasil signifikan positif antara komite 

audit independen terhadap pengungkapan sukarela adalah penelitian oleh Arcay & 

Vazques (2005), serta Ho & Wong (2011). 
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2.3.6 Tipe Auditor dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Sukarela 

Penelitian yang dilakukan oleh Hashim dan Saleh ditahun 2007 terhadap 

perusahaan multinasional Malaysia menyatakan bahwa tipe auditor memiliki 

pengaruh yang signifikan positif. Begitu pula dengan penelitian dari Albawwat 

dan Basah (2015), Barako (2007), Uyar et al. (2013), Nguyen (2014) dan Al-

Janadi et al. (2013). 

Hasil penelitian yang berkesimpulan bahwa tipe auditor berpengaruh 

signifikan negatif terhadap pengungkapan sukarela adalah Lan et al. (2013). 

Sedangkan Soliman (2013), Alhazaimeh et al. (2014), dan Charumathi & Ramesh 

(2015) menyimpulkan bahwa tipe auditor tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. 

2.3.7 Kepemilikan Asing dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

Barako (2007) menguji faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan 

melakukan pengungkapan sukarela. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 

perusahaan yang terdaftar di Nairobi Stock Exchange selama periode 1992-2001. 

Dari penelitian ini, diketahui bahwa kepemilikan asing memiliki hubungan 

signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. 

Akhtaruddin et al. (2009) melakukan penelitian mengenai hubungan tata 

kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan di Malaysia dengan menggunakan sampel 105 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Malaysia. Dalam penelitian ini kepemilikan asing merupakan 

salah satu variabel independen yang digunakan untuk meneliti tingkat pengaruh 
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kepemilikan asing terhadap pengungkapan sukarela. Hasil yang ditunjukkan dari 

penelitian tersebut adalah bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 

Qu et al. (2013) meneliti tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan 

di China dengan menggunakan 3 fase. Hasilnya mengungkapkan bahwa hubungan 

kepemilikan saham terhadap pengungkapan sukarela mempunyai hubungan yang 

signifikan pada fase ke 3 dan 2 untuk fase pertama kepemilikan saham tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 

Barac, Granic, dan Vuko (2014) meneliti mengenai hubungan antara 

kepemilikan asing terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian 

tersebut dilakukan pada 130 perusahaan di Croatia. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki hubungan signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan sukarela. 

Al-Janadi et al. (2013) juga menyebutkan bahwa kepemilikan asing tidak 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan di Saudi 

Arabia. Hal ini senada dengan Albawwat dan Basah (2015) yang juga 

mengungkapkan bahwa kepemilikan asing tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 

2.3.8 Kepemilikian Institusi dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

Barako (2007) melakukan penelitian mengenai pengungkapan sukarela 

pada laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Kenya. Variabel yang 

digunakan adalah tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan dan karakteristik 
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perusahaan sebagai variabel independen dan tipe industri sebagai variabel 

kontrolnya. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusi mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela pada laporan keuangan. 

Nguyen (2014) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di 

Vietnam. Penelitian ini dilakukan pada 152 perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Ho Chi Minh dan Hanoi. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa 

kepemilikan institusi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela perusahaan. 

Penelitian-penelitian lain yang juga mengungkapkan bahwa kepemilikan 

institusi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela 

adalah Kangarlouei, Birjandi dan Motavassel (2013), Nik, Rahimi dan Gholami 

(2015) serta Uyar et al. (2013). 

Adapun penelitian dari Chakroun dan Matoussi (2012) menemukan 

bahwa kepemilikan institusi mempunyai pengaruh yang signifikan negatif 

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan yang artinya jika kepemilikan 

institusi semakin sedikit maka pengungkapan sukarela mengenai informasi 

perusahaan akan semakin banyak dan sebaliknya. 

Ali (2014) melakukan penelitian mengenai hubungan struktur 

kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan di Tunasia. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 87 perusahaan yang terdaftar di Bursa 
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Efek Tunasia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. 

Penelitian dari Sartawi et al. (2014) juga menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan antara kepemilikan institusi dan pengungkapan sukarela perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Amman untuk tahun 2012. Senada dengan penelitian 

oleh Omar dan Simon (2011), serta Albawwat dan Basah (2013).  

2.3.9 Kepemilikan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

Penelitian ini dilakukan oleh Samaha dan Dahawy (2010) di Egypt 

dengan menggunakan 30 perusahaan perdagangan saham aktif di Egyptian Stock 

Exchange. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan 

kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian 

Samaha dan Dahawy (2010) menyampaikan bahwa kepemilikan pemerintah 

memiliki hubungan negatif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. 

Al-Janadi et al. (2013) meneliti hubungan mekanisme tata kelola 

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Al-Janadi et al. (2013) 

menggunakan kepemilikan pemerintah sebagai salah satu variabel independen 

untuk menguji tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Dari penelitian ini, 

diketahui bahwa kepemilikan pemerintah memiliki hubungan signifikan negatif 

terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan Qu et al. (2013) di China, penelitian 

dilakukan dengan menggunakan 297 perusahaan selama 1995 sampai dengan 

2006 sebagai sampel dari penelitian ini. Penelitian ini juga menguji hubungan 
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kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan sukarela perusahaan, dengan 

hasil bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh signifikan negatif pada 

pengungkapan sukarela perusahaan. 

Hasil penelitian Haji & Ghazali (2013), Alhazaimeh et al. (2014), dan 

Albawwat & Basah (2015) menyimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. 

Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Juhmani (2013) yang 

menyimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan. 

2.3.10 Kepemilikan Publik dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Agca dan Onder (2007) struktur 

kepemilikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela. Penelitian lain yang menunjukkan hasil yang sama adalah Al-Akra et al. 

(2010), Ramadhan (2014), Rouf et al. (2014) dan Barac et al. (2014). 

Hasil signifikan positif antara kepemilikan publik terhadap 

pengungkapan sukarela ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Akhtaruddin 

et al. (2009), Qu et al. (2013), dan Lan et al. (2013). 

2.3.11 Jumlah Pemegang Saham dan Pengaruhnya terhadap 

Pengungkapan Sukarela 

Hasil penelitian Samaha dan Dahawy (2010) menyimpulkan bahwa 

jumlah pemegang saham memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

Apnika, Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan, Komite Audit, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sukarela 
pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2017
UIB Repository©2017



25 

 

   Universitas Internasional Batam 

pengungkapan sukarela. Penelitian ini dilakukan oleh Samaha dan Dahawy (2010) 

di Egypt dengan 30 sampel perusahaan yang terdaftar di Egyptian Stock Exchange. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chakroun dan Matoussi (2012) di Tunisia 

dengan populasi yang terdiri dari 144 perusahaan nonkeuangan dengan periode 

laporan keuangan dari tahun 2003 sampai dengan 2008. Dalam penelitian ini, 

Chakroun dan Matoussi (2012) menguji hipotesis variabel jumlah pemegang 

saham terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil penelitian tersebut 

membuktikan bahwa jumlah pemegang saham memiliki hubungan signifikan 

positif terhadap pengungkapan sukarela pada 144 perusahaan yang terdapat di 

Tunisia. 

Mukhtar dan Ramasamy (2013) mengukur tingkat pengungkapan 

menggunakan modified entropy score (MSE). Mukhtar dan Ramasamy (2013) 

menilai bahwa dengan menggunakan modified entropy score (MSE) merupakan 

salah satu alternatif dalam mengukur tingkat pengungkapan sukarela. Dalam 

penelitian ini, Mukhtar dan Ramasamy (2013) menggunakan ukuran perusahaan, 

longevity, jumlah pemegang saham, profit margin, return on equity, likuiditas dan 

level hutang sebagai variabel independen terhadap pengungkapan sukarela 

perusahaan sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini, jumlah pemegang 

saham memiliki hubungan yang signifikan negatif terhadap perluasan 

pengungkapan informasi oleh perusahaan. 

Sweiti dan Attayah (2013) juga melakukan penelitian mengenai faktor 

kritikal seperti jumlah komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, 

jumlah rapat dewan direksi, dan jumlah pemegang saham dalam pengungkapan 
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sukarela perusahaan. Studi ini menganalisis 48 perusahaan yang tercatat di 

Palestine Exchange pada tahun  2011 dan 35 perusahaan pada tahun 2007. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa jumlah pemegang saham berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. 

Hasil penelitian Alhazaimeh et al. (2014) menyimpulkan bahwa jumlah 

pemegang saham tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan di Jordania dengan menggunakan populasi sebanyak 72 

perusahaan yang terdaftar di ASE pada periode 2002 sampai dengan 2011. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Naser, Alkhatib, dan Karbhari 

(2002). 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian  

Model penelitian ini adalah hasil kombinasi dari 3 penelitian sebelumnya. 

Antara lain adalah penelitian dari Ramadhan (2014), Sweiti dan Attayah (2013) 

serta Albawwat dan Basah (2015). Peneliti melakukan penyesuaian terhadap 3 

model tersebut, dimana peneliti menghapus variabel board compensation 

dikarenakan tidak semua perusahaan mengungkapkan berapa kompensasi yang 

diberikan kepada anggota dewan dan variabel role duality dikarenakan rangkap 

jabatan di Indonesia sudah tidak diperbolehkan. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah tempat dan waktu dilakukannya penelitian. 

Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia pada periode 2011 sampai dengan 2015, Model penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Penelitian  

Sumber: Ramadhan (2014), Sweiti & Attayah (2013) dan Albawwat & Basah 

(2015). 

2.4.2 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan model penelitian yang digambarkan di atas, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan positif ukuran dewan direksi terhadap 

pengungkapan sukarela. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan positif proporsi komisaris independen terhadap 

pengungkapan sukarela. 

Pengungkapan Sukarela Tipe Auditor 

Jumlah Independen Komite Audit 

Kepemilikan Asing 

Kepemilikan Institutsi 

Kepemilikan Pemerintah 

 Kepemilikan Publik 

Jumlah Pemegang Saham 

Ukuran Dewan Direksi 

Proporsi Komisaris Independen 

Jumlah Rapat Dewan 

 Ukuran komite audit 
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H3: Terdapat pengaruh signifikan positif jumlah rapat dewan terhadap 

pengungkapan sukarela. 

H4: Terdapat pengaruh signifikan positif ukuran komite audit terhadap 

pengungkapan sukarela. 

H5: Terdapat pengaruh signifikan positif komite audit independen terhadap 

pengungkapan sukarela. 

H6: Terdapat pengaruh signifikan positif tipe auditor terhadap pengungkapan 

sukarela. 

H7: Terdapat pengaruh signifikan positif kepemilikan asing terhadap 

pengungkapan sukarela. 

H8: Terdapat pengaruh signifikan positif kepemilikan institusi terhadap 

pengungkapan sukarela. 

H9: Terdapat pengaruh signifikan positif kepemilikan pemerintah terhadap 

pengungkapan sukarela. 

H10: Terdapat pengaruh signifikan positif kepemilikan publik terhadap 

pengungkapan sukarela. 

H11: Terdapat pengaruh signifikan positif jumlah pemegang saham terhadap 

pengungkapan sukarela. 
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