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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Luas pengungkapan informasi dalam sebuah laporan keuangan 

merupakan salah satu bagian penting pada suatu perusahaan terbuka (go public), 

karena pengungkapan informasi sebuah perusahaan merupakan suatu pertanggung 

jawaban seorang manajemen tentang aktifitas suatu perusahaan pada suatu periode 

pelaporan akuntansi kepada para investor, kreditor, dan stakeholders. Pihak-pihak 

tersebut memiliki kepentingan yang berbeda terhadap informasi yang disajikan 

oleh perusahaan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan, informasi 

para pemegang saham, ataupun kinerja perusahaan yang dapat digunakan para 

pengguna eksternal maupun internal perusahaan. 

Laporan tahunan perusahaan merupakan media utama penyampaian 

informasi oleh pihak perusahaan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan 

tahunan perusahaan dapat menjadi sarana komunikasi mengenai kondisi keuangan 

dan informasi lainnya kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan pasar 

modal. Laporan tahunan perusahaan juga menjadi alat bagi direktur dan manajer 

dalam pengambilan keputusan mengenai strategi perusahaan serta pengevaluasian 

kinerja perusahaan. 

Suwardjono (2005) pengungkapan informasi laporan keuangan dalam 

sebuah perusahaan bersifat wajib dan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan 

pengungkapan informasi yang diharuskan dalam sebuah perusahaan terbuka 

kepada masyarakat. Badan khusus yang menangani tentang regulasi kewajiban di 

Indonesia adalah Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM). Pengungkapan 
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sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan diluar butir-butir 

yang wajib diungkapkan. Pengungkapan sukarela ini disesuaikan dengan 

kebijakan perusahaan guna memberikan informasi lainnya yang lebih relevan 

untuk pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan serta 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Perusahaan bersaing antara satu dengan yang lainnya di pasar modal 

dalam jenis termin, sekuritas, dan return yang ditawarkan. Sementara itu terdapat 

ketidakpastian mengenai kualitas perusahaan dan sekuritasnya. Para investor tentu 

nya memerlukan informasi perusahaan untuk menilai waktu dan ketidakpastian 

aliran kas sekarang dan di masa yang mendatang sehingga mereka dapat menilai 

perusahaan dan mengambil keputusan. Perusahaan yang memenuhi kebutuhan 

tersebut yaitu dengan memberikan informasi melalui pemberian yang diwajibkan 

maupun dengan sukarela (Gulo, 2000). Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada 

tingkat pengungkapan sukarela, karena mengenai pengungkapan wajib dapat 

diasumsikan perusahaan akan mematuhinya. 

Perkembangan ekonomi di era global yang pesat dan persaingan yang 

tinggi pada saat ini membuat informasi mengenai pengungkapan wajib tidak lagi 

dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para investor, 

kreditor, dan stakeholder lainnya. Tuntutan akan informasi pengungkapan 

sukarela yang semakin tinggi membuat perusahaan cenderung mengungkapkan 

informasi secara sukarela lebih banyak (Tian & Chen, 2009). Hal tersebut menjadi 

kesan baik bagi perusahaan sebagai alat komunikasi baik dari pihak agensi 

manajemen perusahaan maupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, 
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mengurangi penyimpangan informasi bagi para investor, dan meningkatkan 

kualitas pengungkapan informasi laporan keuangan. 

Marwata (2001) mengemukakan bahwa perusahaan yang berukuran lebih 

besar cenderung memiliki informasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan 

yang berukuran lebih kecil. Ini dapat di artikan bahwa ukuran perusahaan 

mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan, yaitu bahwa semakin tinggi 

ukuran perusahaan maka yang diperlukan adalah pengawasan yang tinggi juga. 

Laporan keuangan yang disajikan dengan baik akan berpengaruh pada 

para investor dalam pengambilan keputusan. Investor berperan sangat besar dalam 

perkembangan ekonomi dan dapat menjadi mediator dalam mengembangkan 

perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Hal ini menyebabkan perlu adanya 

penelitian lebih luas untuk mengetahui praktik pengungkapan sukarela pada 

perusahaan di Indonesia.  

Berdasarkan pemikiran dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang akan membahas mengenai tentang pengaruh 

karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran perusahaan, usia perusahaan, 

leverage, likuiditas, rasio aset tetap, return on assets dan struktur kepemilikan 

yang meliputi blockholder ownership, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, 

kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusional. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis pengaruh 

karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan 

sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka penulis 

mengindentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela? 

2. Apakah usia perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela? 

3. Apakah leverage berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela? 

5. Apakah rasio aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela? 

6. Apakah return on assets berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela? 

7. Apakah blockholder ownership berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela? 

8. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela? 

9. Apakah kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela? 

10. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela? 
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11. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan-tujuan di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 

2. Untuk mengetahui apakah usia perusahaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 

3. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 

4. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 

5. Untuk mengetahui apakah rasio aset tetap berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 

6. Untuk mengetahui apakah return on assets berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. 

7. Untuk mengetahui apakah blockholder ownership berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 

8. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 
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9. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 

10. Untuk mengetahui apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 

11. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

 Manfaat di lakukan penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai sejauh mana pengaruh karakteristik perusahaan dan struktur 

kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela. 

2. Bagi akademis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

pengaruh karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap 

pengungkapan sukarela yang dapat menjadi patokan untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi analis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

kualitas pengungkapan sukarela yang terdapat  pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Bagi perusahaan dan investor, sebagai pengetahuan tambahan mengenai 

pengungkapan sukarela, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi pengungkapan sukarela yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan investasi oleh investor. 
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5. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan bagi peneliti yang 

mengkaji topik yang berkaitan dengan pengungkapan sukarela. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman pembahasan mengenai penelitian ini 

maka disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan ini menjelaskan secara ringkas mengenai latar 

belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Bab ini berisi tentang kerangka teoritis, penjelasan dari penelitian 

sebelumnya, dan model yang mendasari penelitian, serta perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini akan mendeskripsikan uraian mengenai rancangan penelitian, 

objek penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan menguraikan tentang hasil pengujian data yang diperoleh 

dari laporan keuangan berdasarkan variabel-variabel yang di uji 

setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab ini akan menjadi penutup dari penelitian yang menjelaskan 

kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian ini, keterbatasan-

keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian, serta rekomendasi dari 

peneliti. 
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