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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Menurut Binh (2012) laporan keuangan merupakan suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan 

keuangan dapat bermanfaat bagi sebagian besar pengguna apabila informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, handal, dan 

dapat dibandingkan. Serta demikian, perlu diketahui bahwa laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan 

pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi non keuangan (Peraturan Bapepam No. SE-02/PM/2002, 

2002). 

Pengungkapan yang disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan 

dikelompokkan ke dalam dua jenis. Pengungkapan pertama adalah pengungkapan 

wajib (mandatory disclosure) yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh 

peraturan yang berlaku (Mujiyano & Nany, 2006). Bagi perusahaan go public, 

melaporkan keadaan perusahaan selama satu periode adalah sebuah kewajiban. 

 Pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik 

dimaksudkan untuk memberikan suatu panduan penyajian dan pengungkapan yang 

terstandarisasi yang mendasarkan pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh (full 

disclosure), sehingga dapat memberikan kualitas penyajian dan pengungkapan yang 

memadai bagi pengguna informasi dengan menyajikan kedalam laporan keuangan 

emiten atau perusahaan publik. Prinsip pengungkapan penuh (full disclosure) 

mengakui bahwa penyajian jumlah dan sifat informasi dalam laporan keuangan 
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harus memenuhi kaidah keseimbangan antara biaya dan manfaat (Peraturan 

Bapepam No. SE-02/PM/2002, 2002). 

Pengungkapan kedua adalah pengungkupan sukarela (voluntary disclosure) 

yaitu pengungkapan butir–butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan 

tanpa diharuskan dalam peralatan peraturan yang berlaku. Pengungkapan dilakukan 

karena dianggap relevan dengan kebutuhan pemakaian, serta berguna untuk 

meningkatkan kredibilitas perusahaan (Mujiyono & Nany, 2006). Jenis 

pengungkapan ini akan berdampak positif bagi perusahaan dimana dengan 

pengungkapan tersebut, perusahaan memperoleh kepercayaaan yang lebih besar dari 

investor dan pihak–pihak yang berkepentingan.  

Peraturan yang mengenai pengungkapan dalam laporan keuangan di 

Indonesia diatur pada Kep. BAPEPAM No. Kep.97/PM/1996 pada peraturan nomor 

VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan dan Kep. BAPEPAM No. 

Kep.38/PM/1996 pada peraturan nomor VIII.G.2 tentang laporan tahunan. Peraturan 

tersebut diperbaharui dengan surat edaran ketua Bapepam no. SE-02/PM/2002 yang 

megatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau 

perusahaan publik untuk setiap jenis industri. 

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam gambaran kondisi suatu perusahaan, 

serta mampu menunjukkan sifat perbedaan kelengkapan pengungkapan antar 

perusahaan dan faktor–faktor menggunakan laporan tahunannya yang terdiri dari 

laporan wajib dan laporan sukarela untuk pemegang saham dan investor potensial 

serta pemerintah. Laporan tahunan perusahaan dapat memberikan gambaran kinerja 

selama satu tahun dan dapat menjelaskan masa depan perusahaan tersebut. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti 

mengenai faktor-faktor dari pengungkapan sukarela pada laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini berjudul “Analisis 

Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

  

1.2 Perumusan Masalah Penelitian 

Pengungkapan sukarela telah mendapat perhatian yang semakin besar dalam 

penelitian akuntansi. Topik ini sangat penting karena perusahaan yang memperoleh 

sumber dana dari luar akan  mendapat pengawasan pihak luar. Sementara laporan 

tahunan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang menghubungkan 

manajemen perusahaan dengan pihak luar, sehingga informasi yang akurat dan 

berkualitas akan menjadi sumber informasi yang dapat menentukan dalam 

pengambilan keputusan. 

Dalam mencapai efisiensi dan sarana akuntabilitas publik, pengungkapan 

menjadi faktor yang signifikan. Selain itu, penggunaan karakteristik perusahaan  

sebagai vaiabel penelitian mengenai pengungkapan sukarela masih diperoleh hasil 

yang beragama dan tidak konsisten. Trade off  antara biaya dan manfaat 

pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh faktor kondisi diri perusahaan (karakteristik 

perusahaan), sehingga akan mengakibatkan perbedaan pengungkapan antar 

perusahaan. Variabel penelitian yang diyakini memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Sehingga hasil 

yang akan diperoleh nanti dapat menunjukkan karakteristik perusahaan apa saja yang 

benar–benar mempengaruhi pengungkapan sukarela. 

Feronica, Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, 2017 
UIB Repository©2017



 
4 
 

Universitas Internasional Batam 

 

Sehar et al. (2013) mengungkapkan bahwa rata-rata pengungkapan sukarela 

di Pakista tergolong lebih tinggi dibanding dengan negara lain seperti Nigeria, yang 

diungkapan oleh Ibrahim (2014). Dalam penelitian Sehar et al. (2013) 

mengungkapkan pengungkapan sukarela dengan nilai maksimul sebesar 84% dan 

nilai minimum sebesar 43% serta rata pengungkapan sukarela sebesar 62%. 

Variabel-variabel yang mempengaruhi pengungkapan sukarela pada peneliti ini 

adalah jenis auditor, umur perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, dan 

profitabilitas dari kesimpulan yang didapatkan dalam peneliti ini ada semua variabel 

yang digunakan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 

 Menurut Ibrahim (2014), dalam Nigeria pengungkapan sukarela yang di teleti 

memiliki nilai rata-rata sebesar 43% serta nilai maksimum dan nilai minimum 

sebesar 94% dan 2%. Variabel-variabel yang terkandung dalam penelitian ini adalah 

umur perusahaan, profitabilitas, difusi kepemilikan, ukuran perusahaan, tingkat 

pertumbuhan dan jenis industri. Hasil dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan 

dan jenis industri berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan variabel 

lainnya tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 

Sedangkan negara Indonesia menurut Fitriana dan Prastiwi (2014) 

mengungkapkan pengungkapan sukarela dengan nilai maksimul dan nilai minimum 

sebesar 77% dan 11% serta nilai rata-rata yang lebih rendah dibanding dengan 

negara pakistan adalah 36%. Pada penelitian ini menggunakan variabel yang sama 

seperti peneliti diatas hanya dengan menambahkan pengaruh komisarin independen 

terhadap pengungkapan sukarela. Hasil dari penelitian pada variabel ini ialah 

variabel ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 
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Beberapa perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain : 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela?  

2. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela? 

3. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela? 

4. Apakah komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela? 

5. Apakah profitbilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela? 

6. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela? 

7. Apakah jenis kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela? 

8. Apakah jenis industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela? 

9. Apakah tingkat pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 
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b. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela. 

c. Untuk mengetahui apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 

d. Untuk mengetahui apakah komisaaris indenpenden berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 

e. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapa sukarela. 

f. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 

g. Untuk mengetahui jenis kantor akuntan publik berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 

h. Untuk mengetahui jenis industri berpengaruh terhadap signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela. 

i. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan berpengaruh terhadap pengungkaan 

sukarela. 

 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Bagi Perusahaan 

Dalam penelitian ini dapat memberikan informasi perusahaan mengenai 

variabel yang memiliki karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi 

tingkat pengungkapan sukarela. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan 
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oleh perusahaan untuk mengetahui pentingnya pengungkapan sukarela pada 

perusahaan. 

2.  Bagi Investor 

Dalam penelitian ini akan memberikan informasi–informasi mengenai 

variabel–variabel karakteristik perusahaan yang mempengaruhi tingkat 

pengungkapan sukarela yang mempengaruhi pengambilan keputusan bagi 

para investor. 

3.  Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan empiris di 

bidang akuntansi dan menambah referensi pengetahuan. Penelitian ini juga 

dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya mengenai karakteristik perusahaan dan pengungkapan sukarela. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian 

secara umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam 

penyusunan penelitian ini. Sistematika pembahasaan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan 

dari penyusunan penelitian ini. 
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BAB 2 KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis, penjelasan dari penelitian 

sebelumnya, dan model yang mendasari penelitian, serta perumusan 

hipotesis. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, 

definioperasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, dan 

teknik   pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini.  

BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data dan memberikan penjelasan 

memgenai hasil dari hipotesis yang telah diuji tersebut. 

BAB 5 KESIMPULAN KETERBATASAN, DAN REKOMEDASI 

Bab ini merupakan bagian dari penutup penelitian yang memuat 

kesimpulan atas dari keseluruhan penelitian ini, temuan – temuan yang 

diperoleh dari hasil analisa dari pembahasan penelitian dan keterbatasan– 

keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian serta saran  yang diberikan 

manfaat untuk peneliti masa akan datang. 
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