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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut Ghozali dan Chariri (2007: 377), kata Disclosure  memiliki arti 

tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Bila dikaitkan dengan pengungkapan 

informasi, Disclosure mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi 

tersebut harus memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan 

yang sebenarnya dalam perusahaan. Dengan demikian, informasi harus lengkap, 

jelas, akurat dan dapat dipercaya dengan mencitrakan kondisi yang sedang dialami 

perusahaan, baik informasi keuangan maupun non keuangan, sehingga tidak ada 

pihak yang akan dirugikan. 

 Ada dua jenis pengungkapan (Disclosure) dalam hubungannya dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan standar, yaitu pengungkapan wajib (Mandatory 

Disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure). Pengungkapan 

wajib (Mandatory disclosure) merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh 

peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh 

lembaga yang berwenang. Misalnya melalui keputusan Ketua BAPEPAM dan 

Lembaga Keuangan No. KEP 431/BL/2012 peraturan X.K.6 tanggal 01 Agustus 

2012 yang kemudian peraturan terbaru adalah peraturan dari Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 29 / POJK.04 / 2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang 

kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan-perusahaan 

yang telah Go Public. 
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 Pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure), adalah pengungkapan 

yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh lembaga 

yang berwenang. Voluntary Disclosure dilakukan oleh perusahaan yang satu 

dengan yang lain akan berbeda. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan 

mengenai luas Voluntary Disclosure. Sehingga perusahaan bebas memilih jenis 

informasi yang akan diungkapkan, yang dipandang manajemen relevan dalam 

membantu pengambilan keputusan. Beberapa contoh Voluntary Disclosure adalah 

rasio-rasio keuangan non wajib yang dipublikasikan oleh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mereka sajikan dalam Laporan 

Tahunan mereka. Selain itu, Voluntary Disclosure  dalam Laporan tahunan juga 

berupa laporan posisi keuangan yang diperbandingkan di atas 3 tahun, jumlah 

karyawan yang mengikuti training beserta total dana yang dikeluarkan, diskusi 

tentang perkembangan produk baru,  umur direktur, dan lain-lain. 

 Di Malaysia, keterbukaan informasi Voluntary Disclosure dalam Laporan 

Tahunan didorong oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia / Malaysian 

Accounting Standards Board (MASB). MASB 1 (Penyajian Laporan Keuangan) 

mendorong masuknya ulasan keuangan dan informasi tambahan dalam Laporan 

Tahunan. Standar menyatakan bahwa (MASB 1, Para 9) yang menyatakan 

"Perusahaan dianjurkan untuk menyajikan, di luar laporan keuangan, review 

keuangan oleh manajemen yang menggambarkan dan menjelaskan fitur utama 

dari kinerja keuangan perusahaan dan posisi keuangan..." dalam (Abdullah, 2008). 
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 Salah satu item sukarela signifikan yang diungkapkan dalam laporan 

tahunan adalah non rasio akuntansi wajib. Rasio Akuntansi secara luas digunakan 

untuk berbagai tujuan. Umumnya, mereka digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang, dan untuk mengevaluasi bisnis dan 

keberhasilan manajerial. Menurut (Hanafi, 2014: 68), dalam analisis rasio 

keuangan, analis juga harus mengidentifikasi adanya trend-trend tertentu dalam 

laporan keuangan. Untuk itu laporan keuangan lima atau enam tahun barangkali 

bisa digunakan untuk melihat munculnya trend tertentu. Selain itu, angka-angka 

yang berdiri sendiri sulit dikatakan baik tidaknya. Untuk itu diperlukan 

pembanding yang bisa dipakai untuk melihat baik tidaknya angka yang dicapai 

oleh perusahaan. Rata-rata industri bisa dan biasa dipakai sebagai pembanding.   

 Menurut (Kasmir, 2016: 104) rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara 

membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara 

satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar-

komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang 

diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa 

periode. 

 Di Malaysia, sebuah studi yang dilakukan oleh Mokhtar et al. (2004) 

dalam Abdullah (2008), rasio pengungkapan keuangan (baik wajib dan sukarela) 

menunjukkan bahwa ada variasi dalam tingkat pengungkapan oleh emiten 

Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio yang paling sering 

dilaporkan adalah Earning Per Share (EPS), diikuti oleh dividen per saham dan 
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aset berwujud bersih per saham. Sejak EPS dan dividen per saham ditetapkan 

sebagai rasio wajib, sesuai dengan penelitian yang diharapkan. Mokhtar et al. 

(2004) berpendapat bahwa tingkat Voluntary Disclosure pada rasio keuangan 

masih rendah. Selain itu, mereka menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan secara 

signifikan dan positif berhubungan dengan tingkat Voluntary Disclosure yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan. 

 Di Indonesia, peraturan mengenai laporan tahunan yang berlaku di 

Indonesia, Voluntary Disclosure semacam itu dimungkinkan. Standar Akuntansi 

Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009) menyebutkan bahwa PSAK 

mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal informasi 

tersebut diperlukan guna menyajikan laporan tahunan secara wajar. Dalam hal 

tersebut, maka perusahaan harus memberikan tambahan pengungkapan informasi 

yang relevan sehingga laporan tahunan dapat disajikan secara wajar.  

 Indonesia yang telah menerapkan ASEAN Economic Communinty (AEC) 

atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). tentunya harus menyambut dengan 

respon yang positif penerapan ini khususnya oleh perusahaan emiten dalam 

meningkatkan kegiatan bisnisnya. Kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan yang 

mewajibkan perusahaan yang telah Go Public untuk menawarkan saham mereka 

kepada masyarakat umum, tentunya akan disambut baik oleh investor asing 

maupun dalam negeri. Dampak dari MEA ini akan membuat banyak investor dari 

luar negeri akan mulai membeli saham perusahaan yang ada di Indonesia. 

 Laporan tahunan merupakan salah satu sumber bagi calon investor untuk 

mengetahui kelebihan atau kekurangan sebuah perusahaan sebagai labuhan 
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berinvestasi. Dalam laporan tahunan menyertakan laporan keuangan perusahaan 

pada satu periode. Selain itu, di dalam laporan kita bisa menilai perusahaan dari 

sisi yang lain, baik itu produksi, Corporate Social Responsibility, visi dan misi, 

strategi dan tujuan perusahaan, sumber daya manusia, investasi perusahaan, 

belanja modal, dan masih banyak lagi informasi yang bisa didapatkan dari sana. 

 Satu hal yang patut kita pertanyakan adalah, Apakah laporan tahunan yang 

dipublikasikan perusahaan go public saat ini sudah cukup terbuka mengenai 

informasi Voluntary Disclosure mereka? Mengingat tidak adanya peraturan di 

Indonesia yang mengatur secara jelas apa saja yang perlu dilampirkan sebagai 

laporan sukarela dalam sebuah laporan tahunan perusahaan. Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) hanya mengatur mengenai Mandatory Disclosure laporan 

tahunan, sedangkan untuk informasi Voluntary Disclosure adalah hak masing-

masing perusahaan untuk melampirkannya yang mereka (perusahaan) anggap 

perlu dan relevan untuk dipublikasikan. Padahal tentu saja calon investor juga 

sangat membutuhkan banyak informasi tambahan bagi mereka sebagai 

pertimbangan apakah mereka akan menanamkan suatu modal atau tidak di 

perusahaan tersebut. 

 Menurut Suripto (2000) Pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan 

informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen 

akan mengungkapkan informasi secara sukarela bila manfaat yang diperoleh dari 

pengungkapan informasi mempunyai biaya moneter langsung. Biaya langsung 

pengungkapan informasi bagi perusahaan adalah nilai dari sumber-sumber daya 

yang digunakan dalam mengumpulkan dan memproses serta didalam hal audit dan 
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komunikasinya. Oleh karena itu, bisa dimengerti kalau perusahaan-perusahaan 

tidak bersedia untuk mengeluarkan biaya-biaya tambahan melalui pengungkapan 

yang diperluas atau Voluntary Disclosure kecuali kalau memang diperlukan atau 

dan diharuskan untuk melakukan hal tersebut atau potensi keuntungannya 

melebihi kerugian ataupun biaya yang diperkirakan. Perusahaan akan selalu 

mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperolehnya dengan melakukan 

Disclosure informasi terutama Voluntary Disclosure. 

 Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) mengklasifikasikan perusahaan-

perusahaan yang listing disana, ke dalam 9 sektor. Sembilan sektor itu di 

kelompokkan lagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu sumber daya alam, 

manufaktur, dan jasa. Kelompok Sumber daya alam terdiri dari : sektor pertanian, 

pertambangan. Kelompok manufaktur terdiri dari : industri dasar dan kimia, aneka 

industri, industri barang konsumsi. Kelompok industri jasa terdiri dari : property, 

infrastruktur, keuangan, perdagangan (jasa & investasi). 

 Dari 3 kelompok diatas, peneliti lebih tertarik untuk meneliti perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dibanding 2 jenis 

perusahaan lainnya. Alasan ini bukan tanpa sebab, setidaknya peneliti memiliki 4 

alasan yang cukup kuat kenapa lebih tertarik meneliti perusahaan manufaktur, 

yaitu : 

 Pertama, alasan pemilihan sektor industri manufaktur adalah perusahaan 

manufaktur memiliki jumlah perusahaan yang relatif lebih banyak (Simanjuntak 

dan Widiastuti, 2004) dan cenderung mengungkapkan lebih banyak daripada 

perusahaan non manufaktur (Cooke, 1992) dalam (Nirmalasari, 2012). 
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 Kedua, alasan pemilihan sektor industri manufaktur menurut Agung 

(2013) adalah karena perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia terdiri dari berbagai sub sektor industri sehingga dapat mencerminkan 

reaksi pasar modal secara keseluruhan. Di samping itu, pemilihan perusahaan 

manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan sesuai dengan fakta yang telah 

dijelaskan, kasus yang melibatkan perusahaan manufaktur lebih banyak atau 

mendominasi dibandingkan perusahaan lainnya. 

 Ketiga, alasan pemilihan sektor industri manufaktur sesuai menurut 

pengertian (Reeve et al. 2013: 3) adalah mengubah input dasar menjadi produk 

yang dijual kepada pelanggan individu. Jadi, industri manufaktur  memiliki 

tahapan siklus operasi yang lebih panjang dibanding dengan sumber daya alam 

maupun jasa. Siklus sederhananya dari mengolah bahan baku, lalu ada persediaan 

barang dalam proses, kemudian persediaan barang jadi, dan kemudian dipasarkan 

ke pelanggan. Prosesnya ini yang lebih dapat mewakili kriteria penelitian. 

 Terakhir, Industri manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah 

sumber daya dan menghasilkan serta menjual ke publik dalam bentuk barang jadi. 

Proses manufaktur tersebut akan sangat sering bersinggungan dengan lingkungan 

dan pihak-pihak di luar perusahaan. Keterlibatan yang luas ini menyebabkn 

perusahaan manufaktur lebih banyak mendapat sorotan publik dan memungkinkan 

perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas untuk 

memenuhi kepentingan para pengguna (Suta, 2012). 

 Jadi, keempat alasan di atas sudah cukup menjawab pertanyaan mengapa 

peneliti lebih tertarik untuk meneliti perusahaan-perusahaan pada sektor 
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manufaktur di banding perusahaan-perusahaan yang ada pada sektor sumber daya 

alam maupun sektor jasa. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang 

mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses 

untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Istilah ini bisa 

digunakan untuk aktivitas manusia, dari kerajinan tangan sampai ke produksi 

dengan teknologi tinggi, namun demikian istilah ini lebih sering digunakan untuk 

di dunia industri, dimana bahan baku diubah menjadi bahan jadi dalam skala yang 

besar (Wikipedia). 

 Pada penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil yang berbeda dalam 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi luas Voluntary Disclosure laporan 

tahunan, diantaranya penelitian mengenai ukuran perusahaan yaitu penelitian 

Murdoko dan Sularto (2007) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap Voluntary Disclosure, hasil tersebut tidak konsisten dengan 

penelitian Nirmalasari (2012). Untuk tingkat leverage hasil yang menyatakan 

pengaruh antara leverage terhadap Voluntary Disclosure terdapat pada penelitian 

Purwanto dan Wikartika (2014) berbeda dengan hasil penelitian Wijayanti (2013) 

yang menyatakan sebaliknya. Selanjutnya, pada variabel profitabilitas hasil tidak 

konsisten  ditunjukkan oleh Nirmalasari (2012) yang menyatakan ada pengaruh 

antara profitabilitas terhadap Voluntary Disclosure, hasil berbeda ditunjukkan 

oleh penelitian Isvari (2016). Pada variabel umur listing, penelitian Wardani 

(2012) menyatakan ada pengaruh antara umur listing terhadap Voluntary 

Disclosure laporan tahunan, berbeda dengan penelitian Indriani et.al (2014) dalam 

Indani (2016). Terakhir pada variabel tipe industri penelitian Isvari (2016) 
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menyatakan ada pengaruh antara tipe industri terhadap Voluntary Disclosure 

laporan tahunan, hasil ini kontras dengan penelitian Diba (2012). 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nirmalasari (2012). 

Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah tahun penelitian, dimana Nirmalasari 

menggunakan tahun 2010 sebagai tahun penelitiannya, sedangkan penelitian ini 

menggunakan tahun 2015 sebagai tahun terbaru dalam penelitian disebabkan pada 

periode terbaru tersebut, isu MEA yang akan diterapkan di Indonesia saat itu tentu 

akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan penyampaian laporan tahunan 

perusahaan agar kedepannya calon investor tertarik dengan hasil pencapaian 

perusahaan mereka. Variabel independen yang digunakan oleh Nirmala adalah 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, nilai perusahaan dan menggunakan 

proporsi kepemilikan manajemen dan indeks pengungkapan sukarela tahun 

sebelumnya sebagai variabel kontrol. Sedangkan pada penelitian ini, variabel 

independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, 

umur listing, dan tipe industri.  

 Selain itu, letak perbedaan selanjutnya adalah item Voluntary Disclosure 

yang digunakan penelitian ini sebanyak 32 item berbeda dengan penelitian 

Nirmalasari yang menggunakan 40 item Voluntary Disclosure. Perbedaan ini 

karena peneliti menggunakan item-item Voluntary Disclosure yang 

dikembangkan oleh Akhtaruddin et al diluar item-item peraturan Ketua 

BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP 431/BL/2012 peraturan X.K.6 

tanggal 01 Agustus 2012 karena merupakan item-item wajib, sedangkan 

Nirmalasari menggunakan item-item diluar peraturan Ketua BAPEPAM dan 
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Lembaga Keuangan No. KEP 134/BL/2006 peraturan X.K.6 tanggal 07 Desember 

2006. Selain itu, perbedaan penafsiran item Voluntary Disclosure antara peneliti 

dengan peneliti sebelumnya mungkin yang menyebabkan menjadi perbedaannya, 

meskipun kedua penelitian ini sama-sama menggunakan item Voluntary 

Disclosure yang dikembangkan oleh Akhtaruddin et al dengan mengacu kepada 

item atau checklist yang digunakan dalam penelitian Chau dan Gray (2002), Ho 

dan Woong (2001), serta Ferguson et al (2002) dalam Nirmalasari (2012). Dari 

checklist ini indeks Voluntary Disclosure dihitung dengan cara membagi skor 

aktual atas Voluntary Disclosure yang dilakukan dengan skor maksimum dari 

checklist yang digunakan. 

 Dari fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh antara 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, umur listing, dan tipe industri 

terhadap Voluntary Disclosure. Disebabkan belum adanya aturan baku tentang 

apa-apa saja yang termasuk dalam Voluntary Disclosure pada laporan tahunan 

yang telah dipublikasikan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta hasil 

yang tidak konsisten tentang variabel-variabel yang mempengaruhi luas Voluntary 

Disclosure laporan tahunan perusahaan. Melihat betapa pentingnya dilakukan 

suatu analisis terhadap Voluntary Disclosure, maka peneliti menarik sebuah judul 

penelitian tentang: “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, 

Profitabilitas,  Umur Listing Dan Tipe Industri Terhadap Voluntary 

Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, 

maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Voluntary 

Disclosure ? 

2. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap Voluntary Disclosure ? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Voluntary 

Disclosure ? 

4. Apakah umur listing berpengaruh signifikan terhadap Voluntary 

Disclosure ? 

5. Apakah tipe industri berpengaruh signifikan terhadap Voluntary 

Disclosure ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap Voluntary Disclosure. 

2. Mengetahui dan menganalisa leverage berpengaruh signifikan terhadap 

Voluntary Disclosure. 

3. Mengetahui dan menganalisa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap Voluntary Disclosure. 

4. Mengetahui dan menganalisa umur listing berpengaruh signifikan terhadap 



12 
 

 

Voluntary Disclosure. 

5. Mengetahui dan menganalisa tipe industri berpengaruh signifikan terhadap 

Voluntary Disclosure. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan gambaran pengaruh ukuran 

perusahaan, leverage, profitabilitas, umur listing, tipe industri terhadap 

Voluntary Disclosure perusahaan manufaktur yang Go Public. 

b. Bagi peneliti lainnya, dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan 

penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

  Dalam penulisan penelitian ini mengacu pada sistematika penulisan 

berikut: 

BAB I  :   PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan  

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  :   STUDI PUSTAKA 

  Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan 

penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan 

Voluntary Disclosure. Meliputi teori agensi, teori sinyal, laporan 
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tahunan, pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure), 

laporan keuangan, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, 

umur listing, tipe industri, pandangan Islam terhadap praktek 

Voluntary Disclosure, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian 

dan  model penelitian. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain penelitian, variabel penelitian dan 

definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini mencoba menganalisa dan mengevaluasi permasalahan 

yang  ditemukan dengan mengunakan uji statistik dan kemudian 

pembahasannya. meliputi deskripsi data, analisis data, uji 

asumsi klasik, analisis regresi liniear berganda dan pembahasan. 

BAB V :   PENUTUP 

 Bab ini berisi hasil kesimpulan dan penutup penelitian yang 

berupa kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang 

diberikan peneliti  untuk penelitian selanjutnya. 


