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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini kebergantungan investor pada informasi semakin meningkat,

hal ini memicu pengguna informasi mendorong pihak penyedia informasi untuk

melakukan pengungkapan informasi lebih. Seiring dengan perkembangan zaman,

kebutuhan investor atas informasi tidak hanya sekedar informasi keuangan,

sehingga menyebabkan pihak penyedia informasi melakukan pengungkapan

informasi non-keuangan. Bukan hanya pihak investor saja yang membutuhkan

informasi keuangan dan informasi non-keuangan melainkan pihak kreditur,

masyarakat, pemerintah, dan karyawan juga membutuhkan informasi mengenai

kondisi perusahaan.

Pihak kreditur dan karyawan membutuhkan informasi untuk melakukan

analisis kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Masyarakat

membutuhkan informasi non-keuangan seperti tanggung jawab sosial yang

dilakukan oleh perusahaan, sedangkan pihak pemerintah membutuhkan informasi

keuangan dan non-keuangan untuk kepentingan pajak.

Pihak-pihak pengguna informasi menuntut perusahaan melakukan

pengungkapan sukarela demi kepentingan masing-masing. Namun melakukan

pengungkapan sukarela tidak hanya menguntungkan pihak-pihak pengguna

informasi tetapi juga penyedia informasi. Pengungkapan sukarela yang dilakukan

oleh perusahaan akan memberikan kesan kepada investor bahwa perusahaan
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melakukan operasional untuk kepentingan bersama serta meningkatkan

kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Kebijakan pengungkapan sukarela pada suatu perusahaan lebih

dipengaruhi oleh pihak manajemen khususnya manajemen tingkat atas sehingga

jika suatu perusahaan yang ingin melakukan pengungkapan sukarela harus

memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG) tata kelola perusahaan yang baik pada suatu perseroan

ditentukan oleh dewan komisaris, direksi dan segenap karyawan perseroan dalam

menerapkan 5 pilar utama tata kelola perusahaan yang baik yaitu keterbukaan,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kesetaraan dan kewajiban.

Tata kelola perusahaan yang baik dipercaya oleh investor dalam

menentukan keberlangsungan perseroan setelah krisis keuangan di Asia yang

terjadi pada tahun 1997. Menurut penelitian Ho dan Wong dalam penelitian Yuen,

Liu, Zhang dan Lyu (2009), bahwa krisis keuangan yang terjadi di Asia dan

kurang efektifnya tata kelola perusahaan menyebabkan kehilangan kepercayaan

investor, hal ini mengakibatkan perusahaan menghadapi masalah keberlangsungan

hidup. Mohamad (2002) dalam penelitian Sari, Anugerah, dan Dwiningsih (2010)

menjelaskan hasil penelitian di Malaysia menemukan bukti bahwa lemahnya

praktik tata kelola perusahaan berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan

lemahnya hubungan dengan investor.

Yuen et al. (2009) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik

dipengaruhi oleh kepemilikan pemerintah, keberadaan komite audit, dan jumlah

remunerasi secara signifikan mempengaruhi indek pengungkapan sukarela. Rouf
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dan Harum (2011), menjelaskan kepemilikan manajerial yang semakin tinggi

indek pengungkapan sukarela akan semakin rendah. Dikarenakan pihak

manajemen memiliki dorongan lebih sedikit untuk melakukan pengungkapan

sukarela untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham dengan tingkat

kepemilikan tinggi. Dari hasil penelitian Yuen et al. (2009) dan Rouf dan Harum

(2011) berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor

yang mempengaruhi pengungkapan sukarela adalah tata kelola yang baik.

Tata kelola perusahaan yang baik mempunyai pengaruh signifikan

terhadap pengungkapan sukarela, hal ini jelas dengan hasil penelitian seperti Yuen

et al. (2009), Rouf (2010), Uwuigbe dan Uwalamwa (2011), Gerayli, Ma’atoofi,

dan Abadi (2012), Sweiti dan Attayah (2013), Sawalqa (2014), Albawwat dan

Basah (2015).

Hasil penelitian terhadap pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh

negara-negara berkembang menunjukan hasil yang tidak mengembirakan seperti

di Indonesia, menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) menyatakan bahwa indek

pengungkapan sukarela sebesar 37% pada tahun 2004 dan Nuryaman (2009)

menyatakan bahwa indek pengungkapan sukarela sebesar 37,52% pada tahun

2005. Di India, menurut Hossain (2008) menyatakan bahwa indek pengungkapan

sukarela sebesar 60,21% pada tahun 2004. Yanesari et al. (2012) menyatakan

bahwa indek pengungkapan sukarela sebesar 42% pada tahun 2005 di Iran.

Mencermin hasil penelitian indek pengungkapan sukarela diatas menunjukkan

indek pengungkapan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain.
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Tingkat pengungkapan sukarela di Indonesia masih rendah dibandingkan

dengan negara-negara Asia lainnya membuat pihak pengguna informasi menuntut

perushaaan untuk meningkatkan pengungkapan sukarela. Tingkat pengungkapan

sukarela yang masih rendah membuat ketidakpercayaan pihak internal maupun

eksternal serta faktor apa yang mempengaruhi tingkat pengungkapan di Indonesia

rendah. Yuen et al. (2009) menyatakan bahwa untuk meningkatkan indek

pengungkapan sukarela perlu menerapkan tata kelola yang baik. Apakah salah

satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela adalah tata kelola

perusahaan?

Berdasarkan pernyataan dan pertanyaan diatas, maka peniliti ingin

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola

Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela Pada Perusahaan yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Penelitian ini merupakan replikasi

dari penelitian yang telah dilakukan oleh Alhazaimeh, Ravindran, dan Almsafir

(2013), dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

mekanisme dari tata kelola perusahaan yang baik yaitu komite audit, remunerasi,

rapat direksi, ukuran direksi, komisaris independen, ukuran auditor, kepemilikan

asing, kepemilikan pemerintahan, konsentrasi kepemilikan. Variabel dependen

yang digunakan dalam penelitian ini adalah indek pengungkapan sukarela.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berkaca pada penjelasan diatas tingkat pengungkapan sukarela di

Indonesia masih rendah. Tingkat pengungkapan yang rendah mengakibatkan
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minimnya informasi yang didapatkan oleh pengguna informasi. Pengguna

informasi sangat membutuhkan informasi kinerja perusahaan yang dapat

dipercaya, revelan, penuh, dan transparan. Prinsip-prinsip utama dari tata kelola

perusahaan yang baik telah mencakup dipercaya, relevan, penuh dan transparan

yang sesuai dengan permintaan pengguna informasi.

Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan pengungkapan

sukarela dan menurunkan asimetris informasi antara pihak agensi dan pihak

prinsipal sehingga tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam pengungkapan

sukarela. Penelitian ini mengunakan variabel dari tata kelola perusahaan seperi

komite audit, remunerasi, rapat direksi, jumlah direksi, komisaris independen,

ukuran auditor, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah dan konsentrasi

kempemilikan. Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka permasalahan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan sukarela?

2. Apakah remunerasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan

sukarela?

3. Apakah rapat direksi berpengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan sukarela?

4. Apakah jumlah direksi berpengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan sukarela?

5. Apakah komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan sukarela?
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6. Apakah ukuran auditor berpengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan sukarela?

7. Apakah kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan sukarela?

8. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan sukarela?

9. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan sukarela?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh secara signifikan

terhadap pengungkapan sukarela.

2. Untuk mengetahui apakah remunerasi berpengaruh secara signifikan

terhadap pengungkapan sukarela.

3. Untuk mengetahui apakah rapat direksi berpengaruh secara signifikan

terhadap pengungkapan sukarela.

4. Untuk mengetahui apakah jumlah direksi berpengaruh secara signifikan

terhadap pengungkapan sukarela.

5. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh secara

signifikan terhadap pengungkapan sukarela.
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6. Untuk mengetahui apakah ukuran auditor berpengaruh secara signifikan

terhadap pengungkapan sukarela.

7. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh secara

signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

8. Untuk mengetahui apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh secara

signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

9. Untuk mengetahui apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara

signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu

perusahaan dalam menekankan modal yang ditanamkan dalam

melakukan kegiatan operasional perusahaan dan untuk menghindari

penanaman modal yang berlebihan dengan mengunakan Investor.

Penelitian ini juga memberikan informasi kepada perusahaan variabel-

variabel yang mempengaruhi perusahaan menarik investor.

2. Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu

perusahaan dalam pentingnya pengungkapan sukarela terhadap kinerja

perusahaan.

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi
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khususnya pada penelitian yang mengkaji topik-topik yang berkaitan

dengan besarnya perusahaan dan pengungkapan sukarela.

4. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan penelitian tentang

sejauhmana pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan

sukarela.

5. Bagi para analisa, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi

mengenai kualitas pengungkapan sukarela yang di ungkapkan oleh

perusahan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penelitian,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika

pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini memuat konsep dari tata kelola perusahaan dan pengungkapan

sukarela sebagai kerangka teoretis. Pembahasan pada bagian ini

memfokuskan pada literatur-literatur yang membahas konsep teoritis

yang relavan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta

perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN
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Bab ini menguraikan rancangan penelitian yang digunakan, objek

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan

metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengujian data yang dikumplkan dan membahas hasil

analisis mengenai pengaruh karakteristik dewa dan struktur kepemilikan

terhadap pengungkapan sukarela.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan,

keterbatasan dan rekomendasi penelitian.
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