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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Pengungkapan Sukarela 

 

Menurut ketentuan BAPEPAM Nomor Kep-134/BL/2006 menjelaskan 

bahwa pengungkapan informasi dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib 

dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi 

yang sudah ada peraturan yang mengatur dalam pengungkapan, sedangkan 

pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan oleh 

pihak perusahaan secara sukarela memberikan informasi tambahan yang relevan 

dalam pengambilan keputusan bagi pengguna informasi. 

Meskipun BAPEPAM Kep-134/BL/2006 menyatakan bahwa 

pengungkapan dibagi menjadi dua, namun pengungkapan sukarela masih belum 

mempunyai standar baku yang mengatur “bagaimana” dan “apa” informasi yang 

perlu diungkapkan dalam pengungkapan sukarela. Hal ini memicu perusahaan 

melakukan pengungkapan sukarela sesuai dengan standar sendiri sehingga 

pengguna informasi sulit untuk verifikasi informasi dengan baik dengan laporan 

yang mempunyai standar yang berbeda. 

Alturki (2014) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela merupakan 

pengungkapan informasi tambahan yang disampaikan oleh perusahaan selain 

pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela didefinisikan sebagai informasi 

diluar laporan keuangan yang secara implisit diwajibkan oleh peraturan atau 

standar (FASB, 2001). 
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Pengungkapan sukarela yang semakin tinggi akan memberikan rasa aman 

kepada investor sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan. Perusahaan yang mendapat kepercayaan investor akan lebih mudah 

mengumpulkan dana dari pihak investor maupun kreditur. Ho, Poh-Ling, Tower, 

Grey, Taylor dan Grantley  (2013) dalam penelitian Ramadhan (2014) 

menjelaskan bahwa semakin meningkatknya tingkat pengungkapan sukarela 

semakin sedikit modal yang dikeluarkan oleh perseroan serta daya jual saham 

akan meningkat seiring dengan meningkatnya pengungkapan sukarela. 

 Pengungkapan sukarela yang semakin meningkat dapat menurunkan 

kemungkinan terjadinya asimetri informasi sehingga menurunkan biaya modal 

dan teori keagenan dan juga risiko litigasi (Braams & Borghans, 2014). Dengan 

meningkatkan pengungkapan sukarela maka perusahaan sudah memenuhi 

peraturan yang mengatur pengungkapan dan memberikan informasi tambahan 

kepada pengguna informasi sehingga meminimalisirkan terjadinya konflik antara 

pihak prinsipal dan pihak agen. 

 

 

2.2 Tata Kelola Perusahaan 

 

Tata kelola perusahaan pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury 

Committee (1992) pada laporan Cadbury sebagai pedoman pertama tata kelola 

perusahaan yang baik. Khoshbakht dan Salteh (2011) dalam penelitian Sawalqa 

(2014) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu 

pembentukan pengendalian internal yang kokoh dalam menghidari risiko-risiko.  
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Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan penerapan 

tata kelola perusahaan disebabkan oleh 2 faktor yaitu etika dan peraturan. Faktor 

etika datang dari kesadaran pelaku bisnis untuk menjalankan praktek bisnis yang 

mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan investor dan cara-

cara menciptakan keuntungan sesaat, sedangkan faktor peraturan datang dari 

dorongan undang-undang dasar (Nomor: PER-1/MBU/2011) yang mengatur 

secara memaksa. Kesadaran atas pentingnya tata kelola perusahaan yang baik 

semakin kuat dengan terjadinya peristiwa WorldCom dan Enron di Amerika 

Serikat yang dipercaya karena kurang efektifnya tata kelola perusahaan yang baik. 

Menurut KNKG bahwa suatu tata kelola perusahaan yang baik harus menerapkan 

lima aspek yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta 

kewajaran dan kesetaraan. Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) menyatakan bahwa pentingnya pemerintah dan masyarakat 

untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif.   

Healy dan Pelalu (2001); Verrecchia (2001) dalam penelitian Hossain 

dan Hammami (2009) menyatakan tata kelola perusahaan yang baik seharusnya 

menguatkan prosedur pengendalian internal perseroan dan memastikan 

pengungkapan yang tepat, akurat dan komprehensif terhadap segala hal material 

yang melibatkan kondisi finasial, performa perusahaan, kepemilikan dan 

manajemen perusahaan. Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 480/BL/2009 tata kelola perusahaan yang 

baik dapat dibantu dengan adanya komite audit yang berfungsi sebagai 

pengendalian internal dalam mendeteksi timbulnya risiko, penyebab, 
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kemungkinan timbulnya risiko, penjelasan terjadinya terjadinya risiko dan 

langkah-langkah dalam menghadapi risiko-risiko yang kemungkinan timbul. 

Pengungkapan sukarela yang semakin tinggi akan menurunkan asimetri 

informasi yang memicu timbulkan teori agensi. Teori agensi yaitu sebuah 

hubungan antara satu orang atau lebih (prinsipal) yang mengontrak orang lain 

(manajer) untuk melaksanakan jasa dengan cara mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agen. Hal ini mengakibatkan perbedaan pendapat 

antara pihak agen dan pihak prinsipal, menurut pihak agen pengungkapan 

sukarela merupakan biaya bagi perusahaan dan menurut pihak prinsipal 

merupakan suatu keharusan atas penanaman modal yang ditanamkan di perseroan. 

Perbedaan pendapat ini meningkatnya asimetris informasi yang memicu 

terjadinya konflik agensi. Dengan menerapkan tata kelola yang baik dapat 

meningkatkan pengungkapan sukarela sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

konflik antara pihak prinsipal dan pihak agen. 

Albitar (2015) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik 

mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela seperti 

jumlah direksi dan jumlah komite audit. Dengan semakin tingginya jumlah direksi 

dan komite audit dapat meningkatkan indek pengungkapan sukarela. Mangel dan 

Sigh (1994) dalam Hossain (2008) menjelaskan semakin banyaknya jumlah 

direksi maka tingkat pengungkapan sukarela akan semakin tinggi. Ghazali (2010) 

dalam penelitian Haji dan Ghazali (2011), menjelaskan jumlah direksi yang 

banyak dapat berfungsi sebagai pemantauan antara direksi. Ho dan Wong (2001) 

Soefendi, Analisis  Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
repository.uib.ac.id @2017



14 
 

 
Universitas Internasional Batam 

menjelaskan bahwa komite audit berkerja untuk mengawasi dan mengendalikan 

manajemen perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela. 

 

2.3 Model Penelitian Terdahulu 

Rasio akuntansi sebagai informasi penting bagi investor dalam 

pengambilan keputusan, sehingga perlu dilakukan pengungkapan sukarela. 

Bonson dan Escobar (2005) melakukan penelitian rasio akuntansi terhadap 

pengungkapan sukarela dengan variabel independen profitabilitas, liquiditas, 

leverage, effesiensi, ukuran perusahaan dan tipe industry. Menurut hasil penelitian 

Bonson dan Escobar (2005) liquiditas dan ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.  

 Mujiyono dan Nani (2006) juga melakukan penelitian dengan 

mengunakan rasio akuntansi leverage, liquiditas, dan saham publik sebagai 

variabel independen dan pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen. Dari 

hasil penelitian Mujiyono dan Nani (2006) menemukan leverage, liquiditas dan 

saham publik tidak mempunyai pengaruh signifikan. Hasil leverage antara 

Mujiyono dan Nani (2006) dan  Bonson dan Escobar (2005) mempunyai hasil 

yang bertolak belakang.  

 Hossain dan Taylor (2007) melakukan penelitian mengenai karakteristik 

perusahaan terhadap pengungkapan sukarela. Peneliti melakukan penelitian 

dengan mengunakan variabel log of asset, return on asset (ROA) dan ukuran 

auditor. Uwuigbe dan Uwakanwa (2011) juga melakukan penelitian mengenai 

karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sukarela dengan variabel yang 
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sama. Penelitian yang dilakukan oleh 2 peneliti diatas mengunakan variabel yang 

sama namun variabel ROA mempunyai hasil yang berbeda dengan hasil 

signifikan positif dan tidak signifikan, sedangkan variabel log asset dan ukuran 

auditor mempunyai hasil signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. 

 

   

  

 

Gambar 2.3 Model analisis karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan 

sukarela, sumber: Peneliti, (2016). 

 

 Tata kelola perusahaan merupakan salah satu informasi dari 

pengungkapan sukarela. Perusahaan yang mempunyai tata kelola yang baik maka 

akan meningkatkan indek pengungkapan sukarela (Rouf dan Harum, 2011). 

Khodadadi, Khazami dan Alfatooni (2010) melakukan penelitian dengan 

mengunakan tata kelola. Penelitian tersebut mengunakan variabel independen 

komisaris independen, jumlah direksi, kepemilikan institusi, ukuran perusahaan 

dan ukuran auditor. Htay (2012) melakukan penelitian dengan variabel komisaris 

independen, komite audit, jumlah direksi, saham beredar dan rapat direksi. 

Alhazaimeh, Palaniappan, dan Almsafir (2013) juga melakukan penelitian yang 

sama dengan menambahkan variabel remunerasi, kepemilikan asing, kepemilikan 

pemerintah dan konsentrasi kepemilikan. 

 

 

 

 

Log asset 

Return on asset Pengungkapan sukarela 
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Gambar 2.3.1 Model analisis tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan 

sukarela, sumber: Peneliti, (2016). 

 

 Ismail dan El-Shaib (2012) melakukan penelitian dengan mengunakan 

mekanisme tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan dengan variabel 

earning quality, kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 

pemerintah, competition intensity, information asymmetry, ukuran perusahaan dan 

ukuran auditor. Al-Janadi, Rahman, dan Omar (2012) melakukan pengungkapan 

juga melakukan penelitian yang sama dengan variabel komisaris independen, 

ukuran direksi, jumlah kepemilikan keluarga, komite audit independen, 

kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, tipe industri, dan 

profitabilitas. 

 Haji danGhazali (2013) melakukan penelitian dengan variabel ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, konsentrasi kepemilikan, komisaris 

independen, jumlah direksi, kepemilikan asing dan kepemilikan manajemen.   

Komite audit 

Remunerasi 

Rapat direksi 

Jumlah direksi 

Komisaris independen Pengungkapan  

sukarela Ukuran auditor 

Kepemilikan asing 
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Charumathi dan Ramesh (2015) melakukan penelitian dengan variabel tipe 

industri, international listing, ukuran auditor, ukuran perusahaan, leverage, umur 

perusahaan, profitabilitas, return on asset, return on equity, komisaris independen 

dan kepemilikan institusi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.2 Model analisis tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap 

pengungkapan sukarela, sumber: Peneliti, (2016). 

 

2.4 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Sukarela 

 Dezoort dan Salterio (2001) menjelaskan komite audit mempunyai 

hubungan yang erat dengan tata kelola perusahaan dalam pembahasan 

tanggungjawab, fungsi, sumber daya dan dampak dari komite audit. Forker (1992) 

Tipe industry 

Internasional listing 

Ukuran auditor 

Ukuran perusahaan 

leverage 

Pengungkapan  

sukarela 
Umur perusahaan 

Profitabilitas 

Return on asset 

Return on equit 

Komisaris independen 

Kepemilikan institusi 

Saham beredar 

Soefendi, Analisis  Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
repository.uib.ac.id @2017



18 
 

 
Universitas Internasional Batam 

dalam penelitian Yuen et al. (2009) menjelaskan bahwa keberadaan komite audit 

meningkatkan sistem pengendalian internal dan merupakan salah satu mekanisme 

paling efektif dalam meningkatkan pengungkapan sukarela. Informasi dari komite 

audit lebih dapat diandalkan dalam pelaporan disebabkan oleh berkurangnya 

kesalahan, penyimpangan dan indikator lainnya yang tidak dapat diandalkan 

(McMullen, 1996). Kehadiran komite audit mempunyai pengaruh signifikan 

positif terhadap pengungkapan sukarela karena dengan naiknya jumlah komite 

audit maka internal kontrol perusahaan akan menjadi baik dan laporan keuangan 

lebih transparan sehingga pengungkapan pada laporan keuangan lebih lengkap. 

 Penelitian yang menyatakan bahwa komite audit mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela antara lain Barako (2007), 

Yuen et al., (2009), Rouf (2010), Rouf (2011), Ibrahim, Swieti dan F. Attayah 

(2013), Nguyen (2014), dan Albitar (2015), sedangkan Saha dan Akter (2013) 

menemukan bahwa komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap 

pengungkapan sukarela. Alhazaimeh et al. (2013), Ramadhan (2014) dan Albawat 

dan Basah (2015) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara 

komite audit dan pengungkapan sukarela. 

 

2.4.2 Pengaruh Remunerasi terhadap Pengungkapan Sukarela 

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan atas jasa direksi kepada 

perusahaan dan biasanya pembagian imbalan ini dapat berupa gaji maupun 

fasilitas lainnya. Anderson dan Daoud (2005) dalam penelitian Albawwat dan 

Basah (2015), menyatakan remunerasi yang semakin tinggi akan memberikan 
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kesan kepada direksi bahwa perusahaan menghargai jasa yang diberikan. 

Remunerasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela. Meningkatnya remunerasi kepada direksi dapat meningkatkan rasa 

dipentingkan oleh perusahaan. Rasa dipentingkan ini dapat menyebabkan direksi 

lebih fokus terhadap semua operasional perusahaan, sehingga laporan yang 

disajikan lebih transparan dan pengungkapan sukarela dapat terpenuhi.  

Penelitian yang menyatakan bahwa remunerasi mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela antara lain Yuen et al. (2009), 

Alhazaimeh et al. (2013) dan Albawwat dan Basah (2015). Menurut Albawwat 

dan Basah (2015) variabel remunerasi masih merupakan variabel baru terhadap 

pengungkapan. 

 

2.4.3 Pengaruh Rapat Direksi terhadap Pengungkapan Sukarela 

Menurut OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 16, direksi melakukan 

rapat direksi minimal sebulan sekali. Rapat direksi dilaksanakan untuk membahas 

strategi perusahaan dengan tujuan visi dan misi perusahaan dapat tercapai. 

Tanggungjawab direksi dapat dinilai dari tingkat kehadiran dalam rapat tahunan 

(Orang, 2006 dalam penelitian Albawat & basah, 2015). Vafeas (1999) dalam 

penelitian Albawat dan basah (2015) menyatakan bahwa rapat direksi yang 

dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Uyar, Kilic dan 

Bayyurt (2013) menyatakan bahwa frekuensi rapat direksi yang semakin tinggi 

dapat mengurangi asimetri informasi, memperkuat hubungan direksi dan 

meningkatkan kinerja perusahaan sehingga pengungkapan informasi dalam 
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laporan keuangan akan semakin baik. Frekuensi rapat direksi yang semakin tinggi 

dapat meningkatkan pengungkapan sukarela karena rapat direksi juga bertujuan 

untuk saling mengawasi dan memecahkan masalah yang ada, hal ini dapat 

menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih dapat diandalkan, sehingga tidak 

terdapat keraguan atas pengungkapan informasi. 

 Penelitian yang menyatakan bahwa rapat direksi mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela antara lain Ibrahim et al. 

(2013), Qu, Lueng dan Copper (2013) dan Barros (2013), sedangkan Alhazaimeh 

et al. (2013) dan Albawwat dan Basah (2015) tidak menemukan adanya hubungan 

signifikan antara rapat direksi dan pengungkapan sukarela. 

 

2.4.4 Pengaruh Jumlah Direksi terhadap Pengungkapan Sukarela 

Direksi merupakan manajemen tingkat atas yang bertanggungjawab atas 

penyusunan laporan tahunan (Barako, 2007). Dengan meningkatnya jumlah 

direksi maka pengamatan terhadap kinerja direksi lainnya meningkat (Rouf, 2010). 

Meningkatnya direksi akan saling memberikan pendapat dan pengalaman antar 

direksi (Albawwat dan Basah, 2015). Dengan meningkatnya jumlah direksi maka 

indek pengungkapan juga meningkat, hal ini disebabkan oleh pertukaran pendapat 

dan pengalaman antar direksi dapat memperbaiki kondisi perusahaan sehingga 

pengungkapan sukarela dapat dilaksanakan. 

 Penelitian yang menyatakan bahwa jumlah direksi mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela antara lain Rouf (2010), Al-

Janadi et al. (2013), Ibrahim et al. (2013), Damagum dan Chima (2013), Haji dan 
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Ghazali (2013), Albawwat dan Basah (2015), Albitar (2015), sedangkan Htay 

(2012), Saha dan Akter (2013), Uyar et al. (2013) dan Alhazaimeh et al. (2013) 

tidak menemukan adanya hubungan signifikan antara jumlah direksi dan 

pengungkapan sukarela. Dhouibi dan Mamoghli (2013) menemukan adanya 

hubungan negatif antara jumlah direksi dan pengungkapan sukarela. 

 

2.4.5 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

Dewan komisaris bertugas memberikan pengarahan dan nasihat kepada 

direksi dan memastikan bahwa direksi telah menerapkan tata kelola yang baik 

dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (UU No. 40 Th. 2007). Matolcsy dan 

Chow (2007) menjelaskan bahwa komisaris independen dapat menurunkan 

asimetri informasi. Jumlah komisaris independen yang semakin banyak maka 

pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif, sehingga pengungkapan 

sukarela akan meningkat karena meningkatnya pihak yang mengawasi direksi-

direksi (Al-Janadi, Rahman & Omar, 2013).  

 Penelitian yang menyatakan bahwa komisaris independen mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela antara lain Khodadadi et al. 

(2010), Al-Janadi et al. (2013), Ibrahim et al. (2013), Lan, Wang dan Zhang 

(2013), dan Matolcsy dan Chow (2007), sedangkan Nguyen (2014) tidak 

menemukan hubungan singnifikan antara dewan komisaris dan pengungkapan 

sukarela. 
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2.4.6 Pengaruh Ukuran Auditor terhadap Pengungkapan Sukarela 

Ukuran auditor secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu big four dan 

non big four. Perusahaan big four mempunyai reputasi yang baik dibandingkan 

dengan perusahan non big four sehingga perusahaan yang diaudit oleh perusahaan 

big four akan menyarankan pengungkapan informasi yang lebih banyak karena 

pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut akan di riviu oleh auditor. 

Menurut Barako (2007) meskipun sepenuhnya tanggungjawab manajemen dalam 

mempersiapkan laporan keuangan namun auditor eksternal mempunyai standar 

dalam melakukan pengungkapan informasi diluar normal tugas manajemen 

sehingga perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang mempunyai 

reputasi yang baik dapat meningkatkan pengungkapan sukarela. 

Penelitian yang menyatakan bahwa ukuran auditor mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela antara lain Barako (2007), Hossain 

dan Taylor (2007), Agca dan Onder (2007), Khodadadi, Khazami dan Aflatooni 

(2013), Omar dan Simon (2013), Ismail dan El-Shaib (2013), Yuen et al. (2009), 

Khodadadi et al. (2010), Fathi (2013), Albawwat dan Basah (2015), sedangkan 

Soliman (2013) dan Barros (2013), tidak menemukan adanya hubungan 

singnifikan antara ukuran auditor dan pengungkapan sukarela. 

 

2.4.7 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Sukarela 

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki investor yang 

berasal dari negara lain. Secara umum perusahaan nasional akan menyajikan 

laporan sesuai dengan bahasa negaranya masing-masing, hal ini mengakibatkan 
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adanya perbedaan bahasa sehingga rentan terjadinya asimetri informasi (Xiao, 

Yang & Zhow, 2014 dalam penelitian Albawwat dan Basah, 2015). Khan, 

Muttakin dan Siddiqui (2012) menyatakan akibat beda geografi membuat 

kepemilikan asing melakukan tuntutan pengungkapan sukarela kepada perusahaan 

untuk dilakukan pemantauan. Dengan kepemilikan asing yang semakin tinggi 

maka perusahaan cenderung akan didorong untuk melakukan pengungkapan 

sukarela supaya investor asing dapat mengetahui kondisi perusahaan. 

Penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan asing mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela antara lain Barako (2007), 

Dhouibi dan Mamoghli (2013), Qu, Lueng, dan Copper (2013), Alhazaimeh et al. 

(2013), Sartawi, Hindawi, Bsouh dan Ali (2014), dan Nguyen (2014), sedangkan 

Albawwat dan Basah (2015) tidak menemukan adanya hubungan singnifikan 

antara kepemilikan asing dan pengungkapan sukarela. 

 

2.4.8 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham pada suatu perusahaan 

yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Kepemilikan pemerintah yang 

semakin meningkat akan mendorong naiknya indek pengungkapan sukarela 

karena pemerintah sadar akan pentingnya informasi dalam membantu ekonomi 

negara (Al-Janadi et al., (2013). Kepemilikan pemerintah yang tinggi cenderung 

mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela karena 

komitmen kepada negara untuk mewujudkan transparansi dan reformasi mengenai 
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tata kelola perusahaan (Cheng & Courtenay, 2006 dalam penelitian Albawat & 

basah, 2015). Jika suatu perusahaan yang mempunyai kepemilikan pemerintah 

yang tinggi akan mendapat dorongan dari pemerintah dalam meningkatkan 

pengungkapan sukarela, supaya komitmen  negara dapat tercapai. 

Penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela antara lain Yuen et al. 

(2009), Ismail dan El-Shaib (2012), Al-Janadi, Rahman dan Omar (2013), 

Alhazaimeh et al. (2013), Haji dan Ghazali (2013) dan Albawwat dan Basah 

(2015). 

 

2.4.9 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

Konsentrasi kepemilikan merupakan kepemilikan individu dan organisasi 

yang mempunyai saham sebesar 5% atau lebih atas suatu perusahaan. Fama dan 

Jensen (1983) dalam penelitian Albawwat dan Basah (2015) menjelaskan bahwa 

kepemilikan yang besar akan menyebabkan konflik antara direksi dan investor 

karena perbedaan kepentingan dalam pengungkapan sukarela. Dengan demikian 

maka pemegang saham mayoritas harus melakukan pemantauan dan pengawasan 

dalam melakukan pengungkapan sukarela untuk mengurangi masalah keageanan.  

Marston and Polei (2004) dalam penelitian Juhmani (2013) dan Haji (2013), 

menjelaskan bahwa kepemilikan semakin terkonsentrasi maka pengungkapan 

sukarela akan semakin rendah dikarenakan investor dapat mengakses informasi 

secara internal. 
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2.5 Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

replikasi dari model penelitian yang digunakan oleh Alhazaimeh, et al. (2013). 

Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

pengungkapan sukarela, sumber: Peneliti, 2016 

 

2.6 Hipotesis  

Dari model penelitian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1:  Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela. 

H2:  Remunerasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela. 

Komite audit 

Remunerasi 

Rapat direksi 

Jumlah direksi 

Pengungkapan 

sukarela Komisaris independen 

Ukuran auditor 

Kepemilikan asing 

Kepemilikan pemerintah 

Konsentrasi kepemilikan 
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H3:  Rapat direksi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela. 

H4:  Jumlah direksi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela. 

H5:  Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela. 

H6:  Ukuran auditor berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela. 

H7:  Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela. 

H8:  Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela. 

H9:  Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

pengungkapan sukarela. 
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