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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Informasi merupakan hal yang penting dalam persaingan bisnis pada masa 

perkembangan teknologi saat ini. Oleh karena itu para pengambil keputusan 

membutuhkan informasi-informasi penting dengan cepat dan lengkap. Ada 

beberapa pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan. Pihak-pihak 

yang berada di luar perusahaan, seperti halnya pemegang saham, memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan. Informasi tentang 

kelangsungan suatu usaha serta return yang diharapkan terhadap investasi yang 

telah ditanamkan investor. Selain itu pihak internal perusahaan seperti stakeholder 

juga memiliki kepentingan terhadap informasi yang sama. Kepentingan 

stakeholder akan berbeda-beda sehingga akan berpengaruh terhadap kebijakan 

pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan. 

Salah satu isu penting dalam pasar modal adalah mengenai pengungkapan 

laporan keuangan, tuntutan dalam pengukuran laporan keuangan selalu berubah 

seiring dengan perkembangan pasar modal. Pengungkapan ini merupakan hal 

yang penting karena laporan keuangan merupakan salah satu informasi utama 

dalam pencapaian efisiensi pasar modal dan merupakan sarana akuntabilitas 

publik. 

Dalam mewujudkan akuntabilitas publik, transparansi dalam pelaporan 

keuangan sangat penting bagi pengguna laporan keuangan. Transparansi adalah 

pengungkapan operasi perusahaan dan kinerja keuangan yang memadai dan tepat 
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waktu serta pelaksanaan tata kelola perusahaan terkait kepemilikan, dewan, 

struktur dan proses manajeman. Transparansi merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi daya tarik investor terhadap perusahaan tingkat transparansi 

bergantung pada kemauan dan kemampuan manajemen, untuk memperbaiki 

ketidaksesuaian informasi dengan partisipan pasar. Dalam jangka panjang, pasar 

modal akan berkembang hanya jika membangun lingkungan informasi yang 

transparan. Sebaliknya, perusahaan yang gagal dalam melakukan transparansi 

standar, akan beresiko merusak kredibilitas manajemen. Kemungkinan 

terburuknya, perusahaan menghadapi erosi kepercayaan pemegang saham yang 

bisa merusak kapitalisasi pasar, credit rating dan likuditas pasar.  

Laporan tahunan sebagai salah satu sarana pengungkapan informasi yang 

dilakukan oleh perusahaan, memiliki fungsi sebagai alat pengawasan untuk 

kinerja perusahaan. Informasi yang diberikan oleh suatu perusahaan dapat berupa 

informasi wajib yang harus dipenuhi oleh karena suatu peraturan atau yang 

disebut sebagai pengungkapan wajib (mandatory disclosure) serta informasi 

sukarela di luar informasi wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau disebut 

sebagai pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 

Pengungkapan sukarela berarti informasi yang diungkapkan melebihi yang 

diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengungkapan sukarela 

merupakan jenis-jenis informasi yang tidak diwajibkan oleh pemerintah untuk 

diungkapkan, sehingga perusahaan memiliki perusahaan memiliki kebebasan 

untuk melakukan pengungkapan informasi apa saja yang ingin mereka ungkapkan 

dan yang tidak. Menurut Wulandari (2008) dalam Adhi (2012) motif dari 
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pengungkapan sukarela adalah manajemen perusahaan ingin mempengaruhi 

persepsi pasar terhadap nilai perusahaan. Pengunngkapan informasi secara 

sukarela kemungkinan diperoleh oleh karakteristik-karakteristik tertentu 

perusahaan sehingga akan mengakibatkan perbedaan luas pengungkapan dalam 

laporan keuangan antarperusahaan. 

Alasan utama penekanan pada pengungkapan sukarela dan transparansi 

umum adalah untuk melindungi hak pemegang saham. Praktik-praktik 

pengungkapan lengkap dengan transparansi dalam laporan keuangan dapat 

membangun iklim kepercayaan dan juga meningkatkan kepercayaan komunitas 

investor. Pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

dan juga melindungi kepentingan pemegang saham. Keuntungan dengan 

meningkatkan pengungkapan sukarela dapat membangun sistem transparansi. 

Pengungkapan informasi sukarela membantu perusahaan membangun keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan. Di sisi lain, ketidakjelasan dalam praktik 

pegungkapan dapat berkontribusi untuk perilaku yang mencurigakan dan perilaku 

yang tidak etis.  

Kasus penudingan direksi PT Timah (Persero) Tbk (TINS) yang dinilai 

Ikatan Karyawan Timah (IKT) merupakan salah satu contoh. Menurut Ketua 

Umum IKT, Ali Samsuri, direksi PT Timah (Persero) Tbk saat ini telah banyak 

melakukan kesalahan dan kelalaian semasa menjabat. Contohnya adalah pada 

press release laporan keuangan semester I tahun 2015 yang mengatakan bahwa 

efisiensi dan strategi telah membuahkan kinerja positif padahal kenyataannya 

perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar (economy.okezone.com). 
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Apa yang dilakukan direksi TINS merupakan perilaku yang tidak etis karena 

informasi yang diungkapan tersebut keliru sehingga menyesatkan pengguna 

laporan keuangan seperti investor dan kreditur. 

 Tidak banyak perusahaan di Indonesia yang mengumumkan labanya 

dengan menyertakan informasi sukarela seperti penjelasan manajemen terhadap 

peristiwa khusus atau informasi prospektus. Sebagian besar hanya 

mengungkapkan labanya dengan informasi yang bersifat mandatory seperti 

pengungkapan laba periode lalu. Padahal, strategi pengungkapan informasi laba 

patok duga tunggal maupun multipel berpengaruh terhadap peilaku mengestimasi 

masa depan. Pengungkapan informasi positif menyebabkan individu 

mengestimasi laba masa depan yang lebih tinggi sebaliknya informasi negatif 

menyebabkan individu mengestimasi laba masa depan lebih rendah dibandingkan 

laba berjalan sehingga kualitas prediksi menjadi kurang tepat 

(Suaramerdeka.com). 

Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui besarnya aset perusahaan dan 

sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Idealnya 

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan besar akan lebih banyak karena 

manajemen perusahaan memikirkan prospek keberlangsungsan usaha dengan 

mengungkapkan informasi untuk kepentingan user. Hasil penelitian Hidayat 

(2017), Wardani (2012) dan Adhi (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Namun hasil penelitian Indriani, 

dkk (2014) dan Wiguna (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 
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Umur perusahaan normalnya akan menentukan luasnya pengungkapan 

sukarela yang akan dilakukan oleh perusahaan. Hal ini berkaitan dengan 

pengalaman yang telah dialami perusahaan dalam berbagai kondisi. Menurut 

Wardani (2012), Prijanto (2012) dan Adhi (2012) menunjukkan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela yang dilakukan 

perusahaan sedangkan penelitian Hidayat (2017) dan Indriani, dkk (2014) 

menunjukkan bukti sebaliknya, bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan sukarela. 

Struktur modal perusahaan merupakan salah satu item yang penting dalam 

kebijakan pengungkapan informasi keuangan. Hal ini disebabkan karena 

pemenuhan sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan dan item 

ekuitas lain. Tingkat keefisienan struktur modal akan mengoptimalkan kinerja 

perusahaan karena sumber pendanaan yang memadai. Berdasarkan penelitian 

Anggraeni (2008) menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela. 

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang pengungkapan 

sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), namun 

masih terdapat perbedaan hasil. Hasil penelitian tersebut beragam, mungkin 

dikarenakan perbedaan sifat variabel independen dan variabel dependen yang 

diteliti, perbedaan periode pengamatan, jenis pengungkapan yang diteliti, 

peraturan yang berlaku dan atau perbedaan dalam metodologi statistik yang 

digunakan. 
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Perbedaan hasil penelitian yang terjadi khususnya adalah variabel ukuran 

perusahaan dan umur perusahaan dalam menguji pengaruhnya terhadap 

pengungkapan sukarela. Hal ini mengindikasikan adanya research gap pada 

penelitian-penelitian sebelumnya. Selain hasil yang kontradiktif, penulis merujuk 

saran penelitian oleh Wiguna (2012) bahwa dalam model penelitiannya 

pengungkapan sukarela 63,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor  lain yang tidak 

dimasukkan dalam model seperti tipe kepemilikan perusahaan, struktur modal, 

umur perusahaan dan basis perusahaan. Karena fenemona yang terjadi dan hasil 

penelitian yang kontradiktif, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian 

berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan Dan Struktur 

Modal Terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris pada Perusahaan 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas yaitu : 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela? 

2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela? 

3. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela? 

4. Apakah ukuran perusahaan, umur perusahaan dan struktur modal 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

sukarela 

2. Mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan 

sukarela 

3. Mengetahui pengaruh struktur modal terhadap pengungkapan 

sukarela 

4. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan dan 

struktur modal secara bersama-sama terhadap pengungkapan 

sukarela 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan berguna bagi: 

1. Peneliti, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam 

menulis, menganalisis, dan menambah pengetahuan serta wawasan 

mengenai pengaruh ukuran dan umur perusahaan serta struktur modal 

terhadap pengungkapan sukarela. 

2. Manajemen perusahaaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan pertimbangan tentang pengungkapan sukarela yang 

dilakukan perusahaan. 
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3. Pembaca, sebagai informasi untuk menambah wawasan pembaca dan 

referensi untuk penelitan lebih lanjut serta dapat menjadi literatur baik 

akademisi maupun praktisi tentang pengungkapan sukarela. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi menjadi enam 

bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahulan berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Merupakan bab landasan teori yang berisikan teori-teori 

yang berhubungan dengan penelitian diantaranya 

tentang pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan struktur 

modal, kajian islami, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Membahas metode penelitian yang mencakup objek 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, definisi operasional variabel dan teknik analisis 

data. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan dari 

data yang telah diolah. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengolahan data 

yang ditemukan selama penelitian dan memberikan 

saran untuk penelitian selanjutnya.  

 


