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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Pengertian Variabel Dependen 

2.1.1 Pengungkapan (Disclosure) 

Pengungkapan (disclosure) adalah penyampaian informasi keuangan 

tentang suatu perusahaan yang tertuang dalam laporan tahunan perusahaan. 

Pengungkapan informasi membantu pembaca laporan tahunan dalam memahami 

kinerja dan kondisi perusahaan dalam periode pelaporan tersebut serta sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan. Praktik pengungkapan digunakan sebagai 

sarana untuk mengurangi asimetri informasi antara pemangku kepentingan yang 

satu dengan yang lainnya (Brandenburg, 2013). 

2.1.2 Pengungkapan Wajib dan Sukarela 

Pengungkapan dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu pengungkapan 

wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan tentang informasi yang 

diharuskan atau diwajibkan berdasarkan peraturan yang berlaku dari pihak yang 

berwenang. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi 

melebihi dari yang diwajibkan dan dianggap relevan serta menguntungkan bagi 

pihak perusahaan. Manajer perusahaan harus berhati-hati dalam merencanakan 

strategi pengungkapan guna meningkatkan reputasi perusahaan di pasar modal 

(Entwistle, 1997). 

Yuen, Lie, Zhang dan Lu (2009) menyatakan bahwa pengungkapan 

wajib dan pengungkapan sukarela merupakan cara yang efektif dalam 
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memberikan informasi kepada pemegang saham. Pengungkapan wajib adalah 

pemintaan pasar atas informasi yang mendasar atas laporan keuangan. Informasi 

yang mendasar diungkapkan untuk memenuhi persyaratan atas peraturan yang 

berlaku untuk melindungi para investor. Pengungkapan informasi perusahaan 

diluar informasi wajib dikategorikan sebagai pengungkapan sukarela. 

Berdasarkan informasi yang diungkapkan, Yu dan Jiangliang (2009) 

membagi pengungkapan menjadi pengungkapan wajib dan pengungkapan 

sukarela. Berikut adalah rincian perbedaan antara pengungkapan wajib dan 

pengungkapan sukarela: 

Tabel 1 

Perbedaan Antara Pengungkapan Wajib dan Pengungkapan Sukarela 

Jenis Pengungkapan Pengungkapan Wajib Pengungkapan Sukarela 

Definisi Informasi yang harus 

diungkapkan berdasarkan 

peraturan sekuritas, prinsip 

akuntansi, dan regulasi 

Informasi yang diungkapkan 

oleh perusahaan publik 

untuk menjaga reputasi 

perusahaan, hubungan 

dengan investor, 

penghindaran risiko 

pendakwaan untuk 

keuntungan perusahaan 

Motif Motif pengungkapan 

berdasarkan peraturan dan 

regulasi untuk penyesuaian 

komunikasi informasi 

antara perusahaan publik 

dengan terkait 

Motif pengungkapan 

berdasarkan kepentingan 

perusahaan itu sendiri dalam 

mengkomunikasikan 

perusahaan dengan pihak 

terkait 

Isi Pengenalan perusahaan, 

informasi dasar bisnis dan 

keuangan, informasi 

dewan dan manajer teratas, 

transaksi penting, 

penjelasan item-item 

Berupa strategi perusahaan 

ke depan, perencanaan 

penelitian dan 

pengembangan, prediksi, 

informasi pembelian dan 

merger, analisis investasi 
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penting proyek, dan informasi 

keuangan 

Laporan 

pengungkapan 

Laporan keuangan 

tahunan, laporan interim, 

laporan musiman 

Laporan keuangan tahunan, 

pemberitahuan publik, 

brosur, website, dan 

pamphlet 

Waktu Sekali dalam setahun atau 

musiman 

Pada waktu yang benar 

Mekanisme 

keseimbangan 

Regulasi, peraturan, dan 

hukuman 

Desain dan efektivitas 

mekanisme tata kelola 

perusahaan 

Dasar pengungkapan Monopoli perusahaan atas 

informasi perusahaan itu 

sendiri 

Globalisasi ekonomi dan 

pasar kapital 

Sumber: Yu dan Jiangliang (2009). 

Menurut Ling dan Lee (2012) terdapat dua metode untuk mengukur 

indeks pengungkapan sukarela, yaitu: 

a. Metode weighted disclosure index, yaitu pemberian bobot berdasarkan 

subjektifitas ketika preferensi pengguna tidak mengetahui penetapan 

bobot untuk setiap item yang serupa. 

b. Metode unweighted disclosure index, yaitu semua pengungkapan 

informasi pada laporan keuangan tahunan diberikan nilai bobot yang 

sama. Pendekatan skor tertimbang mengasumsikan bahwa setiap item 

pengungkapan sama pentingnya bagi pengguna informasi. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan tata kelola 

perusahaan terhadap pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan oleh peneliti-
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peneliti terdahulu di berbagai negara. Penggunaan variabel independen yang 

berbeda menimbulkan hasil penelitian yang sangat bervariasi antar satu peneliti 

dengan peneliti lainnya. 

Abdullah dan Ismail (2005) melakukan penelitian pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan di 

Malaysia tahun 2003. Variabel independen yang digunakan yakni likuiditas, 

proporsi hutang, efisiensi, ukuran perusahaan, dan jenis industri. Nguyen (2014) 

melakukan penelitian yang sama pada perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek 

Vietnam dengan menambahkan ukuran perusahaan audit sebagai variabel 

independennya. 

Hossain dan Taylor (2007), Uwuigbe dan Uwalomwa (2011) dan 

Soliman (2013) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan. Ketiganya menggunakan varibel yang sama 

dalam mengukur tingkat pengungkapan yaitu ukuran perusahaan dan ukuran 

perusahaan audit di negara yang berbeda. Sedangkan Ibrahim (2014) melakukan 

penelitian di negara yang sama dengan Uwuigbe dan Uwalomwa (2011) yaitu 

Nigeria dengan menggunakan varibel umur perusahaan di pasar modal, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan dan jenis industri.  

Agca dan Önder (2007) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar dalam Istanbul 

Stock Exchange periode 2003. Penelitian ini dilakukan terhadap 51 perusahaan 

yang terdiri dari beberapa sektor, kecuali sektor perbankan dan asuransi. Variabel 

independen yang digunakan terdiri dari ukuran perusahaan, proporsi hutang, 
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ukuran perusahaan audit, struktur kepemilikan, profitabilitas dan kepemilikan 

asing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model determinan pengungkapan sukarela pada perusahaan yang 

terdaftar dalam Istanbul Stock Exchange, sumber: Agca & Önder, 2007. 

 

Bazine dan Vural (2011) melakukan penelitian mengenai hubungan 

karakteristik perusahaan yang diukur dengan debt ratio, konsentrasi kepemilikan, 

profitabilitas, regulations, foreign listing, jenis industri, dan ukuran perusahaan 

dalam pengaruhnya terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian ini meneliti 149 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Stockholm Stock Exchange periode 

2001 sampai 2009. 

 Uyar, Kilic, dan Bayyurt (2013) meneliti hubungan karakteristik 

perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela pada 138 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Borsa Istanbul (BIST) tahun 2010. 

Dalam penelitian ini tingkat pengungkapan sukarela diukur menggunakan 96 

kriteria yang dianggap relevan. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran 

perusahaan, profitabilitas, proporsi hutang, ukuran perusahaan audit, free float 
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rate, kepemilikan institusional, ukuran direksi, komisaris independen, umur 

perusahaan di pasar modal, dan listing in corporate governance index of the Borsa 

Istanbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2 Model determinan pengungkapan sukarela pada perusahaan yang 

terdaftar dalam Borsa Istanbul, sumber: Uyar, Kilic & Bayyurt, 2013. 

 

Omar dan Simon (2011), Sartawi, Hindawi, Bsoul dan Ali (2014) dan 

Albitar (2015) menginvestigasi pengaruh karakteristik perusahaan dan 

pengaruhnya terhadap pengungkapan sukarela perusahaan yang terdaftar di 

Amman Stock Exchange, Yordania. Penelitian yang dilakukan Omar dan Simon 

(2011) menggunakan variabel ukuran perusahaan, proporsi hutang, jenis industri, 

likuiditas, ukuran perusahaan audit, dan umur perusahaan di pasar modal. Albitar 

(2015) menggunakan varibel yang sama akan tetapi proporsi hutang tidak 
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digunakan dalam penelitiannya. Sedangkan Sartawi et al. (2014) hanya 

menggunakan variabel ukuran perusahaan, jenis industri, dan proporsi hutang 

sebagai variabel independennya.  

Ghasempour dan Yusof (2014) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan sukarela perusahaan di Iran dan 

Barac, Granic dan Vuko (2014) meneliti hal serupa di Kroasia. Variabel 

independen yang digunakan oleh keduanya yaitu tingkat pengembalian modal. 

Barac et al. (2014) memiliki 2 variabel tambahan yaitu tingkat pengembalian aset 

dan tingkat pengembalian dari penjualan. 

Barako (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh tata kelola 

perusahaan, struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan terhadap tingkat 

pengungkapan sukarela. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di 

Nairobi Stock Exchange pada periode 1992 sampai dengan 2001 dengan 12 

variabel independen dan 1 variabel kontrol. Variabel independenya terdiri dari: 

komposisi dewan direksi, struktur kepemimpinan direksi, ukuran direksi, dewan 

komite audit, konsentrasi pemegang saham, kepemilikan asing, kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan, proporsi hutang, ukuran perusahaan audit, 

profitabilitas dan likuiditas, serta jenis industri sebagai variabel kontrolnya. 

Htay (2012) dan Haji dan Ghazali (2013) melakukan penelitian 

mengenai pengaruh tata kelola perusahaan pada perusahaan di Malaysia. Htay 

(2012) menggunakan sampel 12 perusahaan yang bergerak di bidang perbankan 

dari tahun 1996 sampai dengan 2005 dengan total observasi sebanyak 108 

observasi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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struktur kepemimpinan direksi, komposisi direksi, ukuran dewan direksi, 

kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, dan block ownership. Variabel 

kontrol yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu ukuran perusahaan dan 

proporsi hutang. Sedangkan Haji dan Ghazali (2013) melibatkan variabel 

komisaris independen, ukuran dewan direksi, konsentrasi kepemilikan, 

kepemilikan direksi, kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, profitabilitas 

dan proporsi hutang dalam penelitianya. 

Dhouibi dan Mamoghli (2013), Alhazaimeh, Palaniappan dan Almsafir 

(2013), Al-Janadi, Rahman dan Omar (2013), Ramadhan (2014) dan Albawwat 

dan Basah (2015) turut melakukan penelitian mengenai tata kelola perusahaan dan 

pengaruhnya terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Kesamaan dari lima 

peneliti ini adalah penggunaan variabel ukuran dewan direksi dalam 

penelitiannya. 

Chakroun dan Matoussi (2012) dan Sartawi et al. (2014) meneliti 

pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian yang 

dilakukan keduanya memiliki kesamaan variabel yaitu ukuran perusahaan dan 

kepemilikan institusional. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian 

dimana Chakroun dan Matoussi (2012) melaksanakan penelitiannya di Tunisia 

sedangkan Sartawi et al. (2014) di Yordania. 

Rouf dan Harun (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela pada 94 laporan perusahaan 

tahunan yang terdaftar dalam Dhaka Stock Exchange periode 2007. Perusahaan 

yang diteliti merupakan perusahaan yang tergolong 7 sektor dari 13 sektor yang 
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ada. 7 sektor tersebut terdiri dari engineering, food & allied, fuel & power, tekstil, 

pharmaceuticals & chemicals, tannery & paper dan semen & keramik. Varibel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan serta profitabilitas sebagai 

variabel kontrol. Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan signifikan 

positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela, hubungan 

signifikan negatif terjadi pada kepemilikan manajerial dan profitabilitas terhadap 

pengungkapan sukarela. Sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengungkapan sukarela. 

Ali (2014) dan Nik, Rahimi dan Gholami (2015) juga membuat 

penelitian yang serupa dengan Rouf dan Harun (2011). Penggunaan varibel 

kepemilikan institusional dalam penelitiannya terhadap pengungkapan sukarela 

perusahaan di Tunisia dan Iran. 

 Charumathi dan Ramesh (2015) melakukan investigasi terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela pada perusahaan non-

keuangan di India. Dalam penelitianya variabel independen yang digunakan 

secara garis besar dibagi menjadi 3 kategori yaitu karakteristik perusahaan, 

profitabilitas dan tata kelola perusahaan. Lebih rinci, variabel independennya 

sebagai berikut: jenis industri, international listing status, ukuran perusahaan 

audit, ukuran perusahaan, proporsi hutang, listing age, pendapatan ekspor, tingkat 

pengembalian aset, tingkat pengembalian modal, jumlah komisaris independen, 

promoters holding dan kepemilikan institusional. Dalam penelitian ini peneliti 
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mengembangkan indeks pengungkapan sukarela yang disusun sendiri yang 

berjumlah 81 kriteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Model determinan pengungkapan sukarela pada perusahaan non-

keuangan yang terdaftar dalam India National Stock Exchange, sumber: 

Charumathi & Ramesh, 2015. 
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2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Jenis Industri dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Sukarela 

Jenis industri merupakan klasifikasi perusahaan ke dalam beberapa 

kategori jenis industri (Omar & Simon, 2011). Jenis industri digunakan sebagai 

variabel independen dalam penelitian ini mengingat bahwa perusahaan pada jenis 

industri yang memiliki regulasi yang lebih ketat akan menyediakan dan 

mengungkapkan informasi guna mengurangi biaya agensi (Abdullah & Ismail, 

2005).  

Penelitian yang dilakukan Bazine dan Vural (2011) menunjukan bahwa 

jenis industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela perusahaan. Tiga tahun berselang Braam dan Borghans (2014) juga 

mengungkapkan bahwa jenis industri tidak memiliki hubungan yang signifikan 

dalam pengungkapan sukarela perusahaan. 

Penelitian mengenai pengaruh jenis indutri terhadap pengungkapan 

sukarela perusahaan memiliki hasil penelitian yang sangat bervariasi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sartawi et al. (2014) mengungkapkan bahwa jenis industri 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan sukarela 

perusahaan, dengan sampel penelitian 103 laporan tahunan perusahaan di 

Yordania.  

Di Negara yang sama Omar dan Simon (2011) menyimpulkan bahwa 

jenis industri berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. 

Penelitian ini menggunakan 145 sampel perusahaan yang terdaftar dalam Amman 

Stock Exchange dengan laporan keuangan tahun 2003. Hasil penelitian ini selaras 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh  Kolsi (2012), Al-Janadi et al. (2013), 

Barac et al. (2014), Ibrahim (2014) dan Albitar (2015). Berdasarkan uraian di atas 

maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H1: Jenis industri memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan 

2.3.2 Ukuran Perusahaan Audit dan Pengaruhnya Terhadap 

Pengungkapan Sukarela 

 Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP PWC, 

KPMG, Ernst & Young dan Deloitte dikategorikan sebagai KAP big four. 

Keempat KAP tersebut dianggap memiliki reputasi yang lebih baik dibandingkan 

KAP-KAP lain di Indonesia, sehingga KAP tersebut diberi label KAP big four 

atas dasar ukuran dan reputasi KAP tersebut dalam memberikan jasa audit. 

 Perusahaan audit yang berafiliasi dengan KAP big four memiliki 

reputasi yang baik di mata internasional umumnya akan memberikan tekanan 

yang lebih kepada perusahaan yang menggunakan jasanya untuk melakukan 

pengungkapan informasi yang lebih luas (Charumathi & Ramesh, 2015). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Chakroun dan Matoussi (2012) 

berkesimpulan bahwa ukuran perusahaan audit tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan perbankan di 

Tunisia. Setahun berselang Dhouibi dan Mamoghli (2013) melakukan penelitian 

serupa di Negara yang sama serta memberikan hasil penilitian yang identik, 

bahwa ukuran perusahaan audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
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pengungkapan sukarela perusahaan. Hal ini juga mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Yanesari et al. (2012) dan Soliman (2013). 

 Hasil berbeda dikemukakan oleh Albawwat dan Basah (2015) yang 

melakukan penelitian terhadap perusahaan non-finansial periode 2009 hingga 

2013 pada perusahaan yang terdaftar dalam Amman Stock Exchange, Yordania. 

Dalam penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan audit memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil 

penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Barako 

(2007), Omar dan Simon (2011), Uwuigbe dan Uwalomwa (2011), Ismail dan El-

Shaib (2012), Al-Janadi et al. (2013), Sehar et al. (2013), Qu et al. (2013), Uyar et 

al. (2013), Nguyen (2014) dan Albitar (2015). Berdasarkan pemaparan di atas 

maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H2: Ukuran perusahaan audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan 

2.3.3 Ukuran Perusahaan dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

 Ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur besar kecilnya ukuran 

suatu perusahaan yang dapat dinilai berdasarkan total nilai aset. Semakin besar 

ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan memiliki analisis lebih mendalam 

dan cenderung untuk mengungkapkan informasi keuangan maupun informasi non-

keuangan yang dirasa relevan bagi para pembaca laporan keuangan dalam 

mengambil keputusan-keputusan ekonomi (Kaya, 2014).  
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 Niléhn dan Thoresson (2014) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan di Swedia dengan melakukan analisis laporan tahunan 

perusahaan tahun 2012. Pada tahun yang sama Kaya (2014) melakukan investigasi 

terhadap 51 sampel perusahaan di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini diketahui 

bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hossain dan Taylor (2007), Hossain (2008), Yanesari et al. (2012), 

Qu, Leung dan Cooper (2013), Juhmani (2013), Kangarlouei, Birjandi dan 

Motavassel (2013), Dashti, Salehi dan Zanjirani (2014) dan Nik et al. (2015). 

Hasil kontradiktif didapat Agca dan Önder (2007) yang meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan yang 

terdaftar di Istanbul Stock Exchange, Turki. Penelitian ini menggunakan sampel 

51 perusahaan dengan laporan tahunan tahun 2003. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan. Sedangkan Rouf dan Harun (2011) 

menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil ini didasarkan pada penelitian 

yang dilakukan pada 94 perusahaan di Bangladesh dalam penelitian ini ukuran 

perusahaan menjadi variabel kontrol. Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut: 

H3: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan. 
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2.3.4 Proporsi Hutang dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

 Proporsi hutang berkaitan dengan ketergantungan perusahaan dalam 

penggunaan dana, apakah perusahaan didanai lebih banyak menggunakan hutang 

atau modal yang berasal dari pemegang saham. Semakin tinggi proporsi hutang 

yang dimiliki perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan yang baik dalam 

mengolah hutangnya, sehingga memungkinkan manajemen untuk menyampaikan 

pengungkapan yang lebih luas atas kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan 

(Mensah, 2015) . 

 Abdullah dan Ismail (2005) berargumen bahwa proporsi hutang sebagai 

variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 100 perusahaan 

di Malaysia. Hasil tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Htay 

(2012), Ghasempour dan Yusof (2014) dan Albitar (2015). Hasil berbeda 

didapatkan Sehar et al. (2013), Uyar et al. (2013), dan Charumathi dan Ramesh 

(2015) yang menyimpulkan bahwa proporsi hutang memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan di Pakistan, Turki, dan India.  

Berbanding terbalik dengan hasil penelitian di atas Dashti et al. (2014) 

mengungkapkan bahwa proporsi hutang memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Dalam penelitian ini proporsi hutang 

digunakan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel 106 

perusahaan tahun 2008 hingga 2011 di Tehran Stock Exchange. Hasil ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Webb et al. (2008), Omar dan Simon 
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(2011), Haji dan Ghazali (2013) dan Juhmani (2013). Berdasarkan uraian di atas 

maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H4:  Proporsi hutang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan 

2.3.5 Umur Perusahaan di Pasar Modal dan Pengaruhnya terhadap 

Pengungkapan Sukarela 

 Umur perusahaan di pasar modal dihitung mulai dari tanggal masuknya 

perusahaan ke Bursa Efek Indonesia hingga tanggal akhir periode laporan tahuan. 

Omar dan Simon (2011) melakukan penelitian terhadap 121 laporan tahunan 

perusahaan periode 2003 yang terdaftar di Amman Stock Exchange. Penelitian ini 

melibatkan umur perusahaan di pasar modal sebagai variabel independen dan 

hasilnya menunjukan bahwa variabel ini memiliki hubungan signifikan positif 

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Perusahaan baru pada umumnya 

membutuhkan waktu untuk mempelajari peraturan mengenai pengungkapan 

informasi yang akan disajikan sedangkan perusahaan yang telah lama berdiri akan 

lebih mudah dan informasi yang akan disampaikan juga lebih terperinci. 

Hasil berbeda dikemukakan Chakroun dan Matoussi (2012) yang 

melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan 

eksternal, struktur direksi, struktur kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela 

perusahaan di Tunisia. Sampel penelitian yang digunakan berjumlah 144 

perusahaan dan hasilnya menunjukan bahwa umur perusahaan dimulai saat 

memasuki pasar modal memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan.  
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Hasil yang berbeda kembali disampaikan Charumathi dan Ramesh 

(2015) dari hasil penelitianya di India pada 81 perusahaan non finansial periode 

2009 sampai 2013 diketahui bahwa umur perusahaan dimulai saat memasuki 

pasar modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela 

perusahaan. Ibrahim (2014) dan Uyar et al. (2013) juga menyatakan hal serupa. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H5:  Umur perusahaan di pasar modal memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan 

2.3.6 Tingkat Pengembalian Aset dan Pengaruhnya terhadap 

Pengungkapan Sukarela 

 Tingkat pengembalian aset merupakan pengukuran profitabilitas 

perusahaan dengan membandingkan laba tahun berjalan dan total aset. Tingkat 

pengembalian aset juga ikut mempengaruhi pengungkapan sukarela. Perusahaan 

yang memiliki keuntungan yang lebih besar cenderung untuk menyampaikan 

informasi kepada pihak luar untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

kinerja yang baik, ini juga mendukung Signalling theory yang ada. Tingkat  

pengembalian aset yag tinggi mencerminkan dana yang dimiliki perusahaan 

semakin besar, sehingga dapat dialokasikan untuk kegiatan pengungkapan 

informasi yang relevan guna menambah nilai perusahaan di mata publik (Dhouibi 

& Mamoghli, 2013). 

 Webb et al. (2008) melakukan penelitian terhadap laporan tahunan 

periode 2003 pada 643 perusahaan dari 30 negara selain Amerika Serikat. Tingkat 

pengembalian aset dijadikan sebagai variabel kontrol dan hasilnya menunjukan 
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bahwa tingkat pengembalian aset memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil ini kembali terjadi pada penelitian yang 

dilakukan oleh Hossain (2008), Dhouibi dan Mamoghli (2013), Kangarlouei et al. 

(2013), Soliman (2013), dan Mensah (2015). 

Di tempat berbeda Uwuigbe dan Uwalomwa (2011) melakukan 

investigasi pada hubungan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan 

sukarela perusahaan. Penelitian ini meneliti 31 perusahaan sektor keuangan 

periode 2005-2009 di Nigeria. Hasilnya menyatakan bahwa tingkat pengembalian 

aset tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela 

perusahaan. Hasil ini seirama dengan hasil yang diperoleh Barac et al. (2014). 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H6:  Tingkat pengembalian aset memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan 

2.3.7 Tingkat Pengembalian Modal dan Pengaruhnya terhadap 

Pengungkapan Sukarela 

 Tingkat pengembalian modal merupakan pengukuran profitabilitas 

perusahaan dengan membandingkan laba tahun berjalan dan total ekuitas. 

Charumathi dan Ramesh (2015) mengutarakan bahwa semakin tinggi tingkat 

pengembalian modal perusahaan maka manajemen akan memiliki dana insentif 

yang semakin besar yang berdampak pada pengungkapan informasi yang lebih 

lengkap dari pihak manajemen. Pernyataan ini dibuktikan dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Barako (2007), Omar dan Simon (2011), Ali (2014) dan 

Mensah (2015). 
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 Rouf dan Harun (2011) menguji tingkat pengembalian modal terhadap 

pengungkapan sukarela pada perusahaan di Bangladesh. Penelitian menggunakan 

94 perusahaan sebagai sampel data dan menunjukan bahwa tingkat pengembalian 

modal berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan sukarela 

perusahaan. Tiga tahun setelah itu Ibrahim (2014) juga mendapatkan hasil 

penelitian yang sama di Nigeria. Diwaktu yang bersamaan dengan Ibrahim 

(2014), penelitian yang dilakukan Niléhn dan Thoresson (2014) menyimpulkan 

hasil yang berbeda bahwa tingkat pengembalian modal tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian tersebut 

dilakukan pada 70 laporan tahunan perusahaan di Swedia tahun 2012.  

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka dapat dihipotesiskan sebagai 

berikut: 

H7:  Tingkat pengembalian modal memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan 

2.3.8 Ukuran Dewan Direksi dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan 

Sukarela 

Ukuran dewan direksi merupakan variabel yang penting dimana dewan 

direksi sebagai manajemen utama memiliki peranan penting dalam membuat 

keputusan mengenai masalah keuangan. Menurut Undang-undang No. 40 tahun 

2007, perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau 

mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada 

masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang 

anggota dewan direksi. 
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Perusahaan yang memiliki lebih banyak direksi akan memiliki 

pengetahuan dan ide yang lebih dalam mengatur kinerja keuangan perusahaan. 

Kinerja keuangan yang baik akan menjadi informasi nilai tambah perusahaan di 

mata publik. Jumlah direksi yang banyak akan membuat informasi yang 

disampaikan terasa lebih sempurna berkat gabungan banyak gagasan dari jajaran 

direksi yang telah memenuhi kualifikasi (Al-Janadi et al., 2013). 

Sweiti dan Attayah (2013) melakukan penelitian di The Palestine Stock 

Exchange mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela 

perusahaan, mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian lain yang 

sama antara lain Chakroun dan Matoussi (2012), Htay (2012) dan Al-Janadi et al. 

(2013), Haji dan Ghazali (2013) dan Albitar (2015). 

Hasil bervariasi didapatkan oleh Dhouibi dan Mamoghli (2013) yang 

dalam penelitiannya memberikan hasil signifikan negatif antara pengaruh ukuran 

dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan di Tunisia. 

Sedangkan di Yordania Albawwat dan Basah (2015) menyelidiki dan 

mendapatkan hasil bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Qu et al. (2013), Alhazaimeh et al. 

(2013) dan Ramadhan (2014) juga mendapatkan jika ukuran dewan direksi tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan 

uraian di atas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H8:  Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan  
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2.3.9 Kepemilikan Institusional dan Pengaruhnya terhadap 

Pengungkapan Sukarela 

Kepemilikan institusi merupakan persentase kepemilikan saham oleh 

investor institusional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi 

maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lainnya. Omar dan Simon (2011) 

menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian ini menggunakan 145 sampel 

perusahaan yang terdaftar dalam Amman Stock Exchange dengan laporan 

keuangan tahun 2003. Sedangkan Chakroun dan Matoussi (2012) menyimpulkan 

dalam penelitianya bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. 

Uyar et al. (2013) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan di Turki. Objek penelitiannya adalah 138 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Borsa Istanbul (BIST) tahun 2010. 

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional dijadikan sebagai variabel 

independen dan variabel ini memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan.  

Kangarlouei et al. (2013), Nik et al. (2015), Charumathi dan Ramesh 

(2015) dan Nguyen (2015) memperkuat hasil penelitian yang dilakukan Uyar et 

al. (2013) bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, akan semakin 

tinggi pula tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, karena institusi yang 

memegang saham akan memberikan tekanan kepada pihak manajemen 

perusahaan yang mereka investasikan untuk menyampaikan hasil kinerja 
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perusahaan secara detail dan transparan. Sehingga berdasarkan uraian di atas 

maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H9:  Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela perusahaan 

2.4 Model Penelitian 

Model penelitian ini terinspirasi dari penelitian Charumathi dan Ramesh 

(2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah horizon 

waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 sampai dengan 2015, 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel dari periode 2010 sampai 

dengan 2013 pada perusahaan yang terdaftar di National Stock Exchange, India. 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



32 
 
 

  Universitas Internasional Batam 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Model analisis pengaruh karakteristik perusahaan dan tata kelola 

perusahaan terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, sumber: Data perusahaan diolah, 2016. 
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