BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Pengungkapan Sukarela
Menurut

Suwardjono

(2010),

pengungkapan

sukarela

adalah

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan
yang berlaku sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang ingin
diungkapkan. Meskipun bebas, informasi yang diberikan harus relevan, serta
dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan sukarela yang
dilakukan akan memberikan dampak positif atau nilai tambah bagi perusahaan.
Pengertian pengungkapan sukarela yang berdasarkan BAPEPAM No.
SE-02/PM/2002 adalah informasi-informasi yang disampaikan oleh manajemen
perusahaan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Menurut Healy dan
Palepu (2001), pengungkapan sukarela bertujuan untuk menyediakan gambaran
yang jelas akan kelangsungan hidup perusahaan. Pengungkapan dipercaya dapat
mengurangi

penyimpangan

informasi

dan

konflik-konflik

agensi

antara

perusahaan dan investor yang mungkin terjadi dalam pengelolaan perusahaan.
Menurut Henderson et al. (2004), terdapat beberapa teori yang memiliki
keterkaitan dengan pengungkapan sukarela, yaitu:
1.

Teori Signal (Signalling Theory)
Dalam teori ini, pengungkapan informasi sukarela yang dilakukan
perusahaan

merupakan

singnal

bagi

pasar.

Ketika

perusahaan

mengungkapkan informasi yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan
perusahaan lain, maka pasar akan menginterpretasikan hal tersebut
sebagai “bad news signal” atas kondisi perusahaan tersebut.
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2.

Teori Politik (Political Theory)
Teori ini menyatakan bahwa dalam praktik bisnis, perusahaan
menanggung biaya tambahan yang muncul sebagai akibat dari adanya
transfer kesejahteraan, seperti biaya pajak yang tinggi, biaya pelaporan
keuangan yang tinggi, permintaan karyawan akan gaji yang tinggi, dan
tingginya kerugian akibat terjadinya inefisiensi dalam operasi.
Pengungkapan sukarela dalam kaitannya mencegah atau mengurangi
political cost, dipengaruhi dua factor. Yang pertama adalah ukuran
perusahaan.

Semakin

besar

ukuran

sebuah

perusahaan,

maka

kecenderungan perusahaan tersebut melakukan pengungkapan sukarela
untuk mengurangi political cost yang muncul semakin besar. Faktor
kedua adalah sifat industri perusahaan tersebut. Sebagai contoh,
perusahaan di industri perminyakan melakukan pengungkapan informasi
yang terkait dengan aspek lingkungkan lebih banyak dibanding dengan
perusahaan di industri lain. Hal ini terkait dengan tekanan yang lebih
besar dari pihak-pihak tertentu, seperti pemerintah dan masyarakat,
terhadap perusahaan di industri perminyakan yang memungkinkan
timbulnya political cost yang besar.
3.

Teori Legitimasi (Legitimacy Cost)
Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha untuk
menyakinkan bahwa nilai-nilai perusahaan sejalan dengan nilai yang
berlaku di masyarakat di sekitar tempat perusahaan beroperasi.
Konsekuensinya

adalah

perusahaan

memiliki

kewajiban

untuk

mewujudkan harapan dari masyarakat, baik secara implisit maupun
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eksplisit. Konsekuensinya masyarakat akan memberikan hak kepada
perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan
beroperasi dalam komunitas tersebut. Pada praktiknya, perusahaan sering
tidak bisa atau kurang optimal dalam usahanya mewujudkan keinginan
masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap perusahaan dan selanjutnya dapat mengancam
keberadaan perusahaan. Ketika hal ini terjadi, salah satu langkah yang
dapat dilakukan perusahaan adalah berusaha mengubah persepsi
masyarakat terhadap perusahaan tanpa mengubah kebiasaan yang
dilakukan.
Pengungkapan sukarela digunakan perusahaan untuk mempengaruhi
persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Dengan pengungkapan
tersebut, perusahaan dapat menginformasikan kepada masyarakat alasan
kenapa perusahaan tidak dapat atau kurang optimal dalam mewujudkan
keinginan masyarakat. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan
persepsi bahwa perusahaan telah cukup responsif terhadap keinginan
masyarakat

atau

mempengaruhi

masyarakat

untuk

mengubah

ekspetasinya terhadap perusahaan.
4.

Stakeholders Theory
Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mempengaruhi banyak pihak
(Stakeholders). Dasar dalam teori ini adalah bahwa tingkat kepentingan
stakeholders yang beragam mempengaruhi operasi dan pelaporan yang
dilakukan perusahaan. Perusahaan harus mampu mengindentifikasi
kepentingan stakeholders untuk dapat mewujudkan apa yang terjadi
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tujuan perusahaan. Berangkat dari pandangan tersebut, maka penting
bagi perusahaan untuk mengelola hubungan yang baik dengan
stakeholders nya.
Didalam teori ini terdapat dua perspektif, yaitu perspektif yang berpusat
pada perusahaan (Organization-Centered Perspective) dan perspektif
yang berdasar prinsip-prinsip akuntabilitas (accountability perspective).
Perspektif yang pertama adalah perspektif yang berpusat pada
perusahaan (Organization-Centered Perspective). Perspektif ini muncul
karena beragamnya kepentingan stakeholders sehingga tidak mungkin
bagi perusahaan untuk memenuhi seluruh kepentingan stakeholders.
Selain itu, perspektif ini memandang bahwa stakeholders memiliki
tingkat kepentingan yang berbeda bagi perusahaan sehingga tidak
mungkin bagi perusahaan untuk memberikan perlakuan yang sama.
Berdasarkan pandangan tersebut, maka penting bagi perusahaan untuk
mengindentifikasi kelompok stakeholders yang memiliki peranan penting
bagi perusahaan dan mengelola hubungan yang baik dengan kelompok
tersebut. Dalam hal ini, pengungkapan sukarela merupakan salah satu
alat untuk mengelola hubungan baik tersebut. Perspektif yang kedua
adalah

perspektif

yang

berdasar

prinsip-prinsip

akuntabilitas

(accountability perspective). Dalam perspektif ini, perusahaan harus
memperhatikan hak seluruh stakeholders, tidak hanya pada sekelompok
stakeholders yang dianggap memiliki peranan terpenting terhadap
perusahaan. Maka dari itu, dalam perspektif ini pengungkapan sukarela
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merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap seluruh
stakeholders.

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Alsaeed (2006) meneliti tentang adanya hubungan antara karakteristik

perusahaan dan pengungkapan. Karakteristik perusahaan yang digunakan sebagai
indikator penelitian ini adalah ukuran perusahaan, hutang, penyebaran
kepemilikan, usia perusahaan, marjin laba, return on equity, likuiditas tipe
industri, dan ukuran perusahaan audit. Penelitian ini dilakukan di Arab Saudi
dengan menggunakan sampel laporan tahunan di tahun 2003. Gambar 2.1 adalah
model penelitian yang dilakukan oleh Alsaeed (2006).
Barako (2007) Melakukan penelitian terhadap praktik pengungkapan
sukarela dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Kenya dari tahun
1991-2001. Penelitian ini bertujuan untuk 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.
Abdullah dan Ismail (2008) melakukan penelitian di Malaysia mengenai
tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa
Efek Malaysia. Variabel yang digunakan adalah profitabilitas, likuiditas, leverage,
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ukuran perusahaan, dan tipe industri. Sampel yang digunakan dalam penelitiannya
ini sebanyak 100 perusahaan terbaik pada tahun 2003 yang dilihat dari segi
kapitalisasi pasar dan sektor perusahaan.
Akhtaruddin et al. (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh tata
kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela dengan menggunakan variabel
independen yang terdiri dari komisaris independen, kepemilikan asing, ukuran
dewan direksi, jumlah komite audit, dan kontrol keluarga. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi,
teknologi, produk konsumen, produk industri, jasa, dan property yang terdaftar di
Malaysia pada tahun 2002.
Bhasin et al. (2012) melakukan penelitian terhadap pengungkapan
sukarela yang dilakukan di Kazakhtan dengan mengambil sampel seluruh
perusahaan perbankan yang terdaftar di Khazakhtan Stock Exchange. Variabel
independen yang digunakan didalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan,
umur perusahaan, ukuran dewan, jumlah komisaris independen, dan rasio
komisaris independen.
Ismail dan El-Shaib (2012) melakukan penelitian di Mesir. Variabel
independen yang digunakan didalam penelitian ini adalah kualitas laba,
kepemilikan manajemen, blockholder ownerhsip, kepemilikan pemerintah,
intensitas persaingan, dan kesenjangan informasi. Ukuran perusahaan dan tipe
auditor merupakan variabel kontrol didalam penelitian ini.
Arif

dan

Tuhin

(2013)

melakukan

penelitian

tentang

tingkat

pengungkapan sukarela pada Bank yang terdaftar dalam Bursa Efek Bangladesh.
Untuk mengetahui hal tersebut, Arif dan Tuhin (2013) menyusun rumusan
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masalah tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengungkapan
sukarela dalam laporan tahunan dan apakah karakteristik perusahaan memberikan
pengaruh terhadap pengungkapan sukarela pada penelitian ini. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah usia perusahaan, ukuran perusahaan, dan
profitabilitas. Arif dan Tuhin (2013) menggunakan variabel independen yang
ditampilkan pada Gambar 2.1.
Usia Perusahaan
Ukuran Perusahaan

Pengungkapan Sukarela

Profitabilitas

Gambar 2.1 Model penelitian tentang tingkat pengungkapan sukarela pada Bank
yang terdaftar dalam Bursa Efek Bangladesh, Sumber: Arif dan Tuhin (2013).
Juhmani (2013) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara
struktur kepemilikan dengan pengungkapan sukarela. Indikator yang ada pada
struktur kepemilikan adalah blockholder ownership, kepemilikan manajerial,
kepemilikan pemerintah dengan tambahan ukuran perusahaan, leverage, dan
profitabilitas sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan 41 sampel
perusahaan yang listing di Bahrain pada tahun 2010.
Soliman (2013) menginvestigasi adanya hubungan antara karakteristik
perusahaan dengan tingkat pengungkapan sukarela. Sampel yang digunakan
didalam penelitian ini adalah 50 perusahaan terbesar yang terdaftar dalam Bursa
Efek Mesir dan menggunakan data dari laporan tahun 2007-2010. Variabel
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan,
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ukuran auditor, profitabilitas dan usia perusahaan. Soliman (2013) menggunakan
variabel independen yang ditampilkan pada Gambar 2.2
Ukuran Perusahaan
Ukuran Auditor
Usia Perusahaan
Profitabilitas
Usia Perusahaan
Gambar 2.2 Model penelitian tentang Hubungan antara Karakteristik Perusahaan
dengan tingkat Pengungkapan Sukarela dalam Bursa Efek Mesir, Sumber:
Soliman (2013).
Kangarlouei et al. (2013) menginvestigasi tentang hubungan antara
struktur kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran. Penelitian ini menggunakan
variabel

kepemilikan

manajerial,

kepemilikan

institusional,

kepemilikan

korporasi, ukuran perusahaan, leverage, dan return on assets.
Dhouibi dan Mamoghli (2013) menguji faktor yang menentukan
pengungkapan sukarela di Bank yang terdaftar dalam pasar modal Tunisia.
Variabel yang digunakan didalam penelitian ini berupa ukuran dewan, outsider
directors, dualitas CEO, blockholder ownership, reputasi auditor, kepemilikan
pemerintah, kepemilikan asing, kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan.
Alhazaimeh et al. (2014) meneliti 72 perusahaan di Yordania. Untuk
mengetahuui tingkat pengungkapan sukarela, penelitian ini menggunakan variabel
independen komite audit, kompensasi dewan, aktivitas dewan, ukuran dewan,
direktur independen, auditor yang tergabung sebagai Big 4 atau tidak, kepemilikan
asing, kepemilikan pemerintah, blockholder ownership, dan jumlah pemegang
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saham. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi dewan, kepemilikan asing,
dan

kepemilikan

pemerintah,

berpengaruh

signifikan

positif

terhadap

pengungkapan sukarela.
Alturki (2014) melakukan penelitian mengenai penerapan pengungkapan
sukarela perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Arab Saudi dengan
mengambil sampel 116 perusahaan yang bergerak dibidang non-keuangan. Tujuan
utama penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara karakteristik
perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Variabel independen yang
digunakan pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, leverage, ukuran auditor,
profitabilitas, dan usia perusahaan.
Uyar et al. (2014) menginvestigasi faktor-faktor apa saja yang
berpengaruh

terhadap

tingkat

pengungkapan

sukarela

pada

perusahaan

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Istanbul. Variabel independen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, penyebaran
kepemilikan, direksi independen, indeks tata kelola perusahaan, umur perusahaan,
ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran auditor.
Ali (2014) melakukan penelitian struktur kepemilikan dan pengungkapan
sukarela. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah blockholder,
kepemilikan keluarga, dan kepemilikan institusi. Sedangkan ukuran perusahaan,
gearing, dan profitabilitas merupakan variabel kontrol pada penelitian ini. Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29 perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Tunisia dengan periode data 2009-2011.
Ibrahim (2014) melakukan penelitian tentang tingkat pengungkapan
sukarela di Nigeria. Variabel independen yang gunakan dalam penelitian ini

Universitas Internasional Batam
Feryanty, Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Sukarela pada
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017
UIB Repository©2017

18

adalah usia listing perusahaan, laju pertumbuhan perusahaan, dan tipe industri.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 76 perusahaan. Penelitian
ini

bertujuan

untuk

mengetahui

seberapa

banyak

perusahaan

yang

mengungkapkan informasi secara sukarela sesuai dengan IFRS 8.
Birjandi et al. (2015) melakukan investigasi efek dari teori keagenan dan
teori sinyal pada tingkat pengungkapan sukarela. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 45 perusahaan di Bursa Efek Tehran selama 2008-2013.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah likuiditas, return on equity,
leverage, dan rasio aset tetap.

2.3

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1

Karakteristik Perusahaan

2.3.1.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela
Perusahaan besar memerlukan pelaporan informasi yang lebih banyak
kepada pihak luar untuk menguransi biaya pengawasan (Zourarakis, 2011).
Perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan informasinya. Manajer
diperusahaan besar akan menyadari adanya kemungkinan keuntungan dari
pengungkapan informasi yang lebih baik. Sementara perusahaan kecil lebih
merasa bahwa pengungkapan sukarela dapat membahayakan posisi kompetitif
mereka (Rouf & Harun, 2011).
Makhija dan Patton (2004), Alsaeed (2006), Barako (2007), Akhtaruddin
et al. (2009), Akhtaruddin dan Haron (2010), Bazine dan Vural (2011), Chakroun
dan Matoussi (2012), Bhasin et al. (2012), Ismail dan El-Shaib (2012), Arif dan
Tuhin (2012), Lan et al. (2013), Kangarlouei et al. (2013), Sehar et al. (2013),
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Juhmani (2013), Soliman (2013), Dhouibi dan Mamoghli (2013), Alturki (2014),
Uyar et al. (2014), Forte et al. (2014), Barac et al. (2014), Ibrahim (2014), dan
Ghasempour (2014) menemukan pengaruh positif antara ukuran perusahaan
dengan pengungkapan sukarela. Dashti et al. (2014) menemukan pengaruh
signifikan negative antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan sukarela.
Hossain et al. (2006), Abdullah dan Ismail (2008) tidak menemukan pengaruh
signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan sukarela.

2.3.1.2 Pengaruh Usia Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela
Perusahaan dengan usia yang lebih tua cenderung mengungkapkan
informasi lebih banyak dibandingan perusahaan muda (Hossain dan Hammami,
2009). Owusu dan Yeoh (2005) menyatakan tiga poin dalam kasus ini. Pertama,
perusahaan muda berkemungkinan menderita kerugian kompetitif jika mereka
mengungkapkan hal-hal tertentu seperti informasi pengeluaran penelitian, belanja
modal, dan pengembangan produk. Kedua, biaya dan kemudahan pengumpulan,
pengolahan, dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan. Biaya ini
cenderung berat bagi perusahaan muda daripada perusahaan lebih tua. Ketiga,
situasi bahwa perusahaan muda mungkin tidak memiliki track record
mengandalkan pengungkapan publik dan karena itu mungkin memiliki informasi
lebih sedikit untuk diungkapkan.
Alsaeed (2006), Chakroun dan Matoussi (2012), Arif dan Tuhin (2013),
Sehar et al. (2013), Soliman (2013), Alturki (2014), dan Uyar et al. (2014)
menemukan adanya pengaruh signifikan positif antara usia perusahaan dengan
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pengungkapan sukarela. Bhasin et al. (2012) tidak menemukan adanya pengaruh
signifikan antara usia perusahaan dengan pengungkapan sukarela.

2.3.1.3 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Sukarela
Leverage adalah persentase jumlah hutang dibagi dengan jumlah aktiva
yang digunakan untuk memeriksa struktur keuangan perusahaan (Agca dan
Onder, 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan leverage
yang tinggi memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengungkapkan
informasi kepada penyedia peminjam dan pemangku kepentingan lainnya. Tingkat
leverage berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah perusahaan
didanai lebih banyak menggunakan hutang atau modal yang berasal dari
pemegang saham (Hardiningsih, 2008).
Barako (2007), Akhtaruddin et al. (2009), Lan et al. (2013), Kangarlouei
et al. (2013), Sehar et al. (2013), Juhmani (2013), Alturki (2014), Uyar et al.
(2014), dan Birjandi et al. (2015) menemukan adanya pengaruh signifikan positif
antara leverage dan pengungkapan sukarela. Akhtaruddin dan Haron (2010), dan
Dashti et al. (2014) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara
leverage dan pengungkapan sukarela. Abdullah dan Ismail (2008), dan
Ghasempour dan Yusof (2014) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan
antara leverage dan pengungkapan sukarela.

2.3.1.4 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Sukarela
Likuiditas merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan suatu
perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya (Fontana & Macagnan,
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2012). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dianggap beroperasi
lebih baik, yang mendorong pengungkapan yang lebih banyak mengenai kondisi
yang baik tersebut (Cooke, 1989).
Alsaeed (2006), Barako (2007), Lan et al. (2013), dan Birjandi et al.
(2015) menemukan adanya pengaruh signifikan positif antara likuiditas dan
pengungkapan sukarela. Abdullah dan Ismail (2008) tidak menemukan adanya
pengaruh signifikan antara likuiditas dan pengungkapan sukarela.

2.3.1.5 Pengaruh Rasio Aset Tetap terhadap Pengungkapan Sukarela
Rasio aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan
operasional perusahaan. Rasio aset tetap merupakan kekayaan berbentuk seperti
tanah, bangunan, mesin, perabotan, perlengkapan, dan sumber daya alam yang
tidak terpakai seperti mineral (Kieso et al., 2011). Tingkat kesulitan perusahaan
dalam memindahkan kekayaan antara pemegang saham dan pemegang hutang
semakin sulit dengan besarnya rasio aset tetap. Perusahaan dengan rasio aset tetap
yang besar dapat mengakibatkan masalah agensi uang lebih sedikit dan
penyimpangan informasi yang juga lebih sedikit (Myer, 1977).
Lan et al. (2013) dan Birjandi et al. (2015) menemukan adanya pengaruh
signifikan positif antara rasio aset tetap dengan pengungkapan sukarela. Bradbury
(1992) dan Hossain et al. (1995) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan
antara rasio aset tetap dan pengungkapan sukarela.
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2.3.1.6 Pengaruh Return on Assets terhadap Pengungkapan Sukarela
Manajemen perusahaan yang menguntungkan secara sukarela akan
mengungkapkan informasi yang lebih ke pasar untuk meningkatkan nilai
perusahaan karena hal ini akan menentukan imbalan atas kinerja sumber daya
manusia pada perusahaan tersebut (Barako, 2007). Alturki (2014) menyatakan
perusahaan yang menguntungkan dianggap dalam kondisi baik dan memiliki
dorongan untuk membedakan diri dari perusahaan yang kurang menguntungkan
dalam rangka meningkatkan modal. Perusahaan yang untung akan secara sukarela
memberikan informasi yang lebih dibandingkan perusahaan yang untungnya lebih
sedikit. Kangarlouei (2013), Soliman (2013), Saha dan Akter (2013), Alturki
(2014), Barac et al. (2014), Sartawi et al. (2014) menemukan adanya pengaruh
signifikan positif antara return on assets terhadap pengungkapan sukarela.

2.3.2

Struktur Kepemilikan

2.3.2.1 Pengaruh Blockholder Ownership terhadap Pengungkapan Sukarela
Blockholder ownership adalah kepemilikan saham yang dimiliki
pemegang saham utama dengan kepemilikan saham minimal 5% pada suatu
perusahaan. Besarnya blockholder ownership berarti saham dikendalikan oleh
sekelompok kecil orang yang berarti kepemikikan akan terkonsentrasi.
Kepemilikan yang terkonsentrasi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang
efisien untuk mencegah manajer mengambil alih sumber daya untuk kepentingan
pribadi (Juhmani, 2013). Hossain et al. (2006), Ismail dan El-Shaib (2012),
Juhmani (2013), Dhouibi dan Mamoghli (2013), Ali (2014), dan Albawwat dan
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Basah (2015) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara blockholder
ownership dengan pengungkapan sukarela.

2.3.2.2 Pengaruh

Kepemilikan

Manajerial

terhadap

Pengungkapan

Sukarela
Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki
oleh dewan direksi dan komisaris (Faisal & Firmansyah, 2005). Menurut Li dan
Qi (2008) perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi
memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang tinggi. Manajer yang bertindak
sebagai agen juga memiliki saham atas perusahaan tersebut, sehingga manajer
akan melakukan hal-hal yang tentunya tidak akan merugikan perusahaan karena
apa yang terjadi pada perusahaan juga akan perpengaruh terhadap mereka.
Hossain et al. (2006) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara
kepemilikan manajerial dengan pengungkapan sukarela. Chakroun dan Matoussi
(2012), Ismail dan El-Shaib (2012), Kangarlouei et al. (2013), Juhmani (2013)
menemukan adanya pengaruh signifikan positif antara kepemilikan manajerial
dengan pengungkapan sukarela.

2.3.2.3 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Sukarela
Kepemilikan asing merupakan persentase saham yang dimiliki oleh
investor asing dari total saham yang beredar (Al-Janadi et al., 2013). Menurut Qu
et al. (2013) Perusahaan dengan kepemilikan asing akan memberikan
pengungkapan informasi secara sukarela lebih banyak, dikarenakan adanya
permintaan dari investor asing untuk memberikan informasi perusahaan yang
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lebih luas agar perusahaan dapat memenuhi standar pelaporan internasional.
Secara umum, karena hambatan jarak dan bahasa, pemegang saham asing
mungkin menghadapi asimetri informasi dengan tingkat yang lebih tinggi. Dalam
rangka untuk bersaing secara efektif di pasar modal, perusahaan dengan saham
asing akan secara sukarela mengungkapkan informasi lebih untuk menghadapi
masalah tersebut (Dhouibi & Mamoghli, 2013). Barako (2007), Dhouibi dan
Mamoghli (2013), Sartawi et al. (2014), Alhazaimeh et al. (2014), dan Albawwat
dan Basah (2015) menemukan adanya pengaruh signifikan positif antara
kepemilikan asing dengan pengungkapan sukarela.

2.3.2.4 Pengaruh

Kepemilikan

Pemerintah

terhadap

Pengungkapan

Sukarela
Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh
pemerintah (Eng & Mak, 2003). Menurut Ismail dan El-Shaib (2012) semakin
tinggi kepemilikan pemerintah maka semakin tinggi poin pengungkapan sukarela
akan semakin meningkat. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang besar
akan didorong oleh pihak pemerintah untuk mengungkapkan informasi sebanyak
mungkin, karena hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang
dilakukan pemerintah kepada masyarakat luas (Haji & Ghazali, 2013). Makhija
dan Patton (2004), Ismail dan El-Shaib (2012), Juhmani (2013), Uyar et al.
(2014), dan Albawwat dan Basah (2015) menemukan adanya pengaruh signifikan
positif antara kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan sukarela. Al-Janadi
et al. (2013) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan
pemerintah dengan pengungkapan sukarela.
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2.3.2.5 Pengaruh

Kepemilikan

Institusional

terhadap

Pengungkapan

Sukarela
Menurut Ntim et al. (2013) kepemilikan institusional adalah persentase
saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari total saham yang beredar. Semakin
tinggi kepemilikan institusi maka semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela
suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan kepemilikan investor institusional seperti
bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi
lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap
kinerja manajemen. Menurut Barako (2007) manajemen perusahaan investor
institusional merupakan pemilik saham terbesar yang memiliki insentif yang kuat
dalam memantau praktik pengungkapan sukarela perusahaan.
Barako (2007), Rouf (2011), Chakroun dan Matoussi (2012),
Kangarlouei et al. (2013), Uyar et al. (2014), dan Ali (2014) menemukan adanya
hubungan

signifikan

positif

antara

kepemilikan

institusional

dengan

pengungkapan sukarela. Hossain et al. (2006) menemukan adanya hubungan
signifikan negatif antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan
sukarela. Sartawi et al. (2014) tidak menemukan adanya hubungan signifikan
antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan sukarela.

2.4

Model Penelitian
Penelitian ini menggunakan model penelitian dari Arif dan Tuhin (2013),

Soliman (2013), Juhmani (2013), Dhouibi dan Mamoghli (2013), Kangarlouei et
al. (2013), Alturki (2014), Alhazaimeh et al. (2014), dan Birjandi et al. (2015).
Penelitian ini menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, usia
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perusahaan, leverage, likuiditas, rasio aset tetap, return on assets, blockholder
ownership, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah,
dan kepemilikan institusional dalam pengaruhnya terhadap pengungkapan
sukarela sebagai dependen. Model penelitian yang akan diteliti digambarkan pada
Gambar 2.3.
Ukuran Perusahaan
Usia Perusahaan
Leverage
Likuiditas
Rasio Aset Tetap
Return on Assets

Pengungkapan Sukarela

Blockholder Ownership
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Asing
Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan Institusional

Gambar 2.3 Model penelitian analisis pengaruh ukuran perusahaan, usia
perusahaan, leverage, likuiditas, rasio aset tetap, return on assets, blockholder
ownership, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah,
dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela.
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2.5

Perumusan Hipotesis
Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H1:

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela

H2:

Usia perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela

H3:

Leverage memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
sukarela

H4:

Likuiditas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
sukarela

H5:

Rasio aset tetap memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela

H6:

Return on assets memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela

H7:

Blockholder ownership memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela

H8:

Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela

H9:

Kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela
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H10:

Kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela

H11:

Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan sukarela
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