BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Penelitian
Berubahnya kondisi lingkungan ekonomi banyak berpengaruh pada

dunia usaha. Perusahaan dihadapkan pada kondisi untuk dapat lebih transparan
dalam mengungkapkan informasi perusahaannya, sehingga dapat membantu
pengambil keputusan dalam mengantisipasi kondisi yang semakin berubah.
Perusahaan dapat memberikan pengungkapan melalui laporan tahunan. Salah satu
masalah yang terdapat di laporan keuangan adalah adanya perbedaan informasi
antara pihak manajemen dengan pihak luar. Asimetri informasi ini dapat dikurangi
dengan cara pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan (Hardiningsih, 2008).
Pengungkapan dianggap sebagai cara yang baik untuk berkomunikasi
dengan para pemegang saham mengenai perkembangan perusahaan karena
memberikan bukti pada sifat manajemen dan memberikan gambaran tentang
kekuatan dari perusahaan (Fathi, 2013). Badan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM) selaku lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan pasar
modal di Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan tentang pengungkapan
yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang go public. Peraturan
tersebut dimaksudkan untuk melindungi para pemilik modal dari adanya asimetri
informasi. Rendahnya transparansi informasi akan mengakibatkan tingginya
asimetri informasi (Damagum & Chima, 2013).
Perusahaan dapat memberikan pengungkapan melalui laporan tahunan
yang telah diatur oleh BAPEPAM baik melalui pengungkapan wajib (mandatory
disclosure), maupun melalui pengungkapan sukarela (voluntary disclosure)
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sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan
wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang
berlaku (Mujiono & Nany, 2010). Peraturan tentang standar pengungkapan
informasi bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan
perusahaan publik yaitu, Peraturan Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep06/PM/2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Peraturan
Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian
Laporan Tahunan Perusahaan Publik.
Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi (di
luar) dari yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela memberikan informasi
akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan
keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Mujiono & Nany, 2010). Setiap
entitas yang mempertimbangkan untuk melakukan pengungkapan sukarela dalam
laporan keuangan tahunan akan mengungkapkan informasi yang dianggap
menguntungkan dan tidak akan mengungkapkan informasi yang dianggap kurang
menguntungkan bagi entitas tersebut (Mujiono & Nany, 2006).
Informasi merupakan sinyal bagi para investor dalam memberikan
prospek perusahaan yang bersangkutan. Tersedianya informasi yang benar-benar
dapat dipercaya, lengkap, dan tepat waktu, akan memungkinkan investor untuk
melakukan pengambilan keputusan investasi secara rasional, sehingga yang
diperoleh sesuai dengan harapan yang diinginkan investor (Hardiningsih, 2008).
Pihak eksternal yang tidak memiliki informasi akan berpersepsi sama tentang nilai
semua perusahaan. Pandangan seperti ini akan merugikan perusahaan yang
memiliki kondisi yang lebih baik karena pihak eksternal akan menilai perusahaan
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lebih rendah dari yang seharusnya, sebaliknya akan menguntungkan bagi
perusahaan yang kondisinya buruk karena pihak eksternal menilai lebih tinggi dari
yang seharusnya.
Beberapa
mempengaruhi
BAPEPAM

penelitian

pengungkapan

meneliti

bahwa

perusahaan.

No.Kep-06/PM/2000

tentang

tata

Peraturan
Penyajian

kelola

perusahaan

Keputusan
Laporan

Ketua

Keuangan

menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan
Emiten dan Perusahaan Publik mendorong terciptanya tata kelola perusahaan.
Tata kelola perusahaan memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan
sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik
monitoring kinerja. Tata kelola perusahaan menjamin kualitas informasi
akuntansi yang diungkap melalui seperangkat penetapan institusional. Tata kelola
perusahaan yang sempurna dapat menguatkan pengendalian intra-perusahaan,
mengurangi tindakan oportunis dan menurunkan asimetri informasi, sehingga tata
kelola perusahaan memiliki pengaruh positif pada tingginya kualitas informasi
yang diungkap (Siagian & Ghozhali, 2012).
Variabel dalam penelitian ini menggunakan konsep tata kelola
perusahaan dengan variabel independen antara lain ukuran dewan direksi, noneksekutif direksi, kepemilikan institutional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan
asing, komite audit, komite audit independen dan pengungkapan sukarela sebagai
variabel dependennya. Berdasarkan pembahasan diatas, maka dilakukan penelitian
yang berjudul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan
Sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia “.
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1.2

Permasalahan Penelitian
Damagum dan Chima (2013) menyatakan karena adanya kegagalan tiba-

tiba beberapa perusahaan terkenal dan perusahaan besar seperti Enron,
WorldCom, dan lainnya, global telah meragukan stakeholder atas kepercayaan
pada informasi yang diungkapkan oleh entitas perusahaan, karena rendahnya
transparansi informasi akan mengakibatkan tingginya asimetri informasi. Salah
satu masalah yang terdapat di laporan keuangan adalah adanya perbedaan
informasi antara pihak manajemen dengan pihak luar. Asimetri informasi ini dapat
dikurangi dengan cara pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan
(Chamaruthi & Ramesh, 2015). Pengungkapan pada laporan keuangan dapat
dibagi menjadi dua jenis yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.
Pengungkapan wajib adalah syarat minimal yang harus dipenuhi oleh
setiap perusahaan, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang
dilakukan

oleh

perusahaan

secara

bebas.

Diharapkan

dengan

adanya

pengungkapan ini dapat mengurangi adanya asimetri informasi, sehingga
membantu para pihak luar atau calon investor dalam pengambilan keputusan
untuk investasi dan lainnya dengan tepat.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh pada pengungkapan sukarela?

2.

Apakah non-eksekutif direksi berpengaruh pada pengungkapan sukarela?

3.

Apakah kepemilikan asing berpengaruh pada pengungkapan sukarela?

4.

Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada pengungkapan
sukarela?
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5.

Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh pada pengungkapan
sukarela ?

6.

Apakah ukuran komite audit berpengaruh pada pengungkapan sukarela?

7.

Apakah komite audit independen berpengaruh pada pengungkapan
sukarela?

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1

Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan tertentu. Tujuan utama dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap
pengungkapan sukarela. Tujuan spesifik dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui pengaruh antara variabel ukuran dewan direksi, non-eksekutif direksi,
kepemilikan asing, kepemilikan institutional, kepemilikan pemerintah, ukuran
komite audit, dan komite audit independen dengan pengungkapan sukarela.
1.3.2

Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Bagi investor
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan
atau informasi dalam pengambilan keputusan investasi dan juga
memberikan informasi atas pentingnya pengungkapan informasi di
laporan perusahaan .

2.

Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada pihak manajemen
agar para pihak mengetahui seberapa besar pengaruh pengungkapan
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informasi dalam laporan perusahaan sehingga agar para manajemen
dapat menggungkapan informasi yang akurat bagi pihak internal maupun
eksternal .
3.

Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai
pengaruh struktur tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan
sukarela.

1. 4

Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan memberikan gambaran tentang isi setiap bab

untuk mempermudah memahami penelitian ini. Sistematika pembahasan
penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, permasalahan
penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bab ini membahas tentang teori-teori tata kelola perusahaan dan
pengungkapan sukarela. Pembahasan ini memfokuskan pada literature
yang membahas konsep teoretis yang relevan dengan permasalahan
penelitian serta perumusan hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian,
definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode
analisis data.
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi hasil pengujian data yang dikumpulkan dan pengujian
hipotesis dan pembahasannya.
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari
keseluruhan penelitian dan keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan
dalam penelitian serta rekomendasi yang disarankan dapat memberikan
manfaat untuk peneliti yang masa akan datang.
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