BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Kepemilikan saham telah berkembang menjadi tren masyarakat akibat

adanya privatisasi dan pertumbuhan ekonomi (Ghasempour & Yusof, 2014).
Meningkatnya jumlah pemegang saham seiring dengan berjalannya program
pemerintah “Yuk Nabung Saham” merefleksikan dana segar yang besar untuk
melakukan investasi pada organisasi bisnis yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
Organisasi bisnis menyadari akan pentingnya penyajian informasi secara
luas baik kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan perusahaan (Akisik &
Gal, 2011). Untuk memperoleh kepercayaan investor dan mempertahankan
asumsi going concern, perusahaan dihadapkan pada kondisi untuk lebih terbuka
dan transparan mengenai kondisi dan tata kelola perusahaan yang tertuang dalam
suatu laporan tahunan perusahaan.
Laporan tahunan merupakan salah satu informasi yang secara formal
wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen
terhadap pengelolaan sumber daya pemilik serta merupakan media informasi
kuantitatif dan informasi kualitatif yang menghubungkan komunikasi entitas
bisnis dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti halnya investor, kreditor,
dan pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi tersebut (Barako, Hancock
& Izan, 2006). Namun sejauh mana informasi yang dapat diperoleh dalam laporan
tahunan perusahaan tergantung pada tingkat pengungkapannya (disclosure).
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Pengungkapan laporan tahunan perusahaan menjadi dasar utama bagi
para pengguna laporan untuk mengambil keputusan ekonomi dan keuangan yang
tepat. Pengungkapan oleh perusahaan cenderung mengurangi adanya informasi
asimetris antara para pemangku kepentingan (stakeholder) dan manajemen
(Charumathi & Ramesh, 2015).
Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dibagi
menjadi

dua,

yaitu

pengungkapan

wajib

(mandatory

disclosure)

dan

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan
ketentuan yang harus diikuti oleh setiap perusahaan yang berisi hal-hal yang harus
dicantumkan dalam laporan tahunan menurut standar yang berlaku (Penman,
1980).
Pengungkapan wajib merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh
lembaga yang berwenang, seperti Bapepam. Peraturan mengenai pengungkapan
informasi wajib dalam laporan tahunan diatur oleh Bapepam dalam Lampiran
Keputusan No.Kep-431/BL/2012. Bapepam yang mewajibkan bagi perusahaan
go public untuk mengungkapkan laporan tahunan perusahaan.
Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang tidak
diwajibkan oleh Bapepam. Akan tetapi menjadi pilihan bebas bagi manajemen
perusahaan untuk membagikan informasi kepada publik secara sukarela yang
dipandang relevan untuk kepentingan pengguna laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan (Botosan, 1997).
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Selama ini, kebijakan luas pengungkapan sukarela dapat berbeda antara
satu perusahaan dengan perusahaan lain. Perbedaan luas pengungkapan sukarela
tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan
erat kaitannya dengan pengungkapan informasi perusahaan. Karakteristik
perusahaan seperti ukuran perusahaan dan proporsi hutang menunjukkan posisi
keuangan dan kondisi perusahaan. Kondisi ini mencerminkan bagaimana
manajemen mengelola perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada
secara efektif dan efisien. Apabila kinerja perusahaan baik, manajemen akan
melakukan pengungkapan yang lebih luas, begitu pun sebaliknya (Juhmani,
2013).
Kinerja perusahaan dapat diukur dari tingkat profitabilitasnya.
Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen yang ditunjukkan melalui
laba yang dihasilkan selama mengelola kekayaan perusahaan (Sujoko &
Soebiantoro, 2007). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan
mendorong pihak manajemen untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab
mereka ingin menyampaikan hasil prestasi kerja yang diraih (Alsaeed, 2006).
Pihak manajemen juga memiliki dana lebih untuk mengungkapkan informasiinformasi relevan yang berguna dalam pengambilan kebijakan ekonomi.
Merebaknya skandal akuntansi yang terjadi di dunia menjadi penyebab
menurunnya tingkat kepercayaan para pengguna laporan tahunan terutama para
investor terhadap pengungkapan informasi yang disajikan oleh perusahaan.
Skandal tersebut dapat diminimalisir dengan penerapan pengungkapan yang lebih
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transaparan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance).
Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik akan menjadi daya
tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Investor menjadi merasa yakin
bahwa dana yang diinvestasikannya digunakan secara efisien dan efektif untuk
kepentingan perusahaan, bukan kepentingan manajemen. Tata kelola perusahaan
yang baik akan memberikan perlindungan bagi para pihak pemangku kepentingan
dalam perusahaan seperti misalnya pemegang saham (investor) dan kreditor,
sehingga mereka akan mendapat feedback atas investasi yang ditanamkan
(Wijayanti, 2013).
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dengan topik pembahasan “Analisis Pengaruh Karakteristik
Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela
pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”

1.2

Permasalahan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:
1.

Apakah terdapat pengaruh signifikan antara jenis industri terhadap
pengungkapan sukarela perusahaan?

2.

Apakah terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan audit
terhadap pengungkapan sukarela perusahaan?
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3.

Apakah terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap
pengungkapan sukarela perusahaan?

4.

Apakah terdapat pengaruh signifikan antara proporsi hutang terhadap
pengungkapan sukarela perusahaan?

5.

Apakah terdapat pengaruh signifikan antara umur perusahaan di pasar
modal terhadap pengungkapan sukarela perusahaan?

6.

Apakah terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pengembalian dari
aset terhadap pengungkapan sukarela perusahaan?

7.

Apakah terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pengembalian dari
modal terhadap pengungkapan sukarela perusahaan?

8.

Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan sukarela perusahaan?

9.

Apakah

kepemilikan

institusional

pengaruh

signifikan

terhadap

pengungkapan sukarela perusahaan?

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara
jenis industri terhadap pengungkapan sukarela pada laporan tahunan
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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2.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara
ukuran perusahaan audit terhadap pengungkapan sukarela pada laporan
tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara
ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sukarela pada laporan
tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara
proporsi hutang terhadap pengungkapan sukarela pada laporan tahunan
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara
umur perusahaan di pasar modal terhadap pengungkapan sukarela pada
laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

6.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara
tingkat pengembalian aset terhadap pengungkapan sukarela pada laporan
tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

7.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara
tingkat pengembalian modal terhadap pengungkapan sukarela pada
laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

8.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara
ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela pada laporan
tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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9.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara
kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela pada laporan
tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2

Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi
perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan
sukarela. Memberikan pemahaman tentang pengungkapan sukarela yang
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan
keputusan pengungkapan yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam
laporan tahunan yang lengkap sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku di Indonesia, serta membantu perusahaan untuk mampu bersaing
dengan perusahaan lain.

2.

Bagi investor
Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman
tentang pengungkapan sukarela para investor dalam melakukan analisis
informasi yang diberikan perusahaan dalam laporan tahunannya, dan
sebagai bahan pertimbangan para investor dalam pengambilan keputusan
ekonomi yang tepat.

3.

Bagi akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu wawasan dan
juga bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta
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pembuktian terbaru bagi pembaca mengenai jenis industri, ukuran
perusahaan audit, ukuran perusahaan, proporsi hutang, umur perusahaan
dimulai pada saat masuk pasar modal, tingkat pengembalian aset, tingkat
pengembalian modal, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional
dan pengaruhnya terhadap pengungkapan sukarela.

1.4

Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran

mengenai isi dan pembahasan setiap bab dalam penelitian ini yang disusun
sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan
penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bab ini terdiri dari dua bagian yakni penjelasan dari penelitian
sebelumnya dan definisi variabel dependen serta model yang mendasari
penelitian sampai pada perumusan hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang
digunakan, yang terdiri dari: rancangan penelitian, objek penelitian,
definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan
data, dan metode analisis data penelitian. Metode analisis data meliputi
statistik deskriptif, uji outlier, regresi panel dengan pemilihan model

Universitas Internasional Batam
Tommi, Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017

9

terbaik berdasarkan uji Chow, uji Hausman, uji F, uji t, dan Goodness of
Fit Model.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi hasil pengujian data yang dikumpulkan, analisis statistik
deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji regresi beserta dengan penjelasan
atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji.
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang memuat
kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini, temuan-temuan yang
diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan bab-bab sebelumnya,
keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian, serta
rekomendasi yang disarankan agar dapat memberikan manfaat bagi
peneliti pada masa yang akan datang.
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