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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pasar Modal 

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 

Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk 

memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, 

seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat di mana terjadinya jual-beli 

sekuritas disebut dengan bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti 

dari pasar modal secara fisik. Di Indonesia terdapat satu bursa efek, yaitu Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

dan Bursa Efek Surabaya (BES) sejak tahun 2007 (Tandelilin, 2010, hal.26). 

Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan 

dana jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Saham 

merupakan bukti kepemilikan sebagian dari perusahaan. Obligasi (bond) 

merupakan suatu kontrak yang mengharuskan peminjam untuk membayar 

kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga dalam kurun waktu tertentu 

yang sudah disepakati. 

Untuk menarik pembeli dan penjual untuk berpartisipasi, pasar modal 

harus bersifat likuid dan efisien. Suatu pasar modal dikatakan likuid jika penjual 

dapat menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga dengan cepat. 

Pasar modal dikatakan efisien apabila jika harga dari surat-surat berharga 

mencerminkan nilai dari perusahaan secara akurat (Jogiyanto, 2015, hal. 29).  
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Jika pasar modal sifatnya efisien, harga dari surat berharga juga 

mencerminkan penilaian dari investor terhadapa prospek laba perusahaan dimasa 

mendatang serta kualitas dari manajemennya. Jika calon investor meragukan 

kualitas dari manajemen, keraguan ini dapat tercermin di harga surat berharga 

yang turun. Dengan demikian pasar modal dapat digunakan sebagai sarana tidak 

langsung pengukur kualitas manajemen. Juga pemegang saham mempunyai hak 

mengawasi manajemen lewat hak veto di dalam pertemuan dan pemilihan 

manajemen. Hak veto pemegang saham dapat dilakukan langsung atau dapat 

dialihkan ke pihak kedua lewat suatu wakil atau proksi (proxy). Jika pemegang 

saham tidak puas dengan manajemen, maka dapat terjadi perang proksi (proxy 

fight) untuk mengganti manajemen (Hartono, 2015, hal. 30). 

Pasar modal selalu mempersyaratkan agar selalu ada keterbukaan (full 

disclosure) dan hasil audit pendapat akuntan haruslah bersifat unqualified opinion 

yakni wajar tanpa syarat. Penjamin emisi di dalam proses penentuan harga dan 

penawaran perdana dan instrumen pasar modal itu, juga dapat berkepentingan 

terhadap pendapat akuntan publik tersebut. Di sini terlihat bahwa perana akuntan 

publik selalu diperlukan mulai dari rencana emisi, proses emisi, dan berikutnya 

pada proses jual beli di pasar sekunder (Anoraga, 2003, hal. 7).    

2.1.1 Fungsi dan Peranan Pasar Modal 

Peranan pasar modal dilihat dari sudut ekonomi makro adalah sebagai 

suatu piranti untuk melakukan alokasi sumber daya ekonomi secara optimal. 

Kelebihannya lagi, dibandingkan kredit perbankan, bahwa pasar modal 

merupakan sumber pembiayaan yang tidak menimbulkan inflatoir. Sumber daya 
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ekonomi yang sudah ada melalui pasar modal dialokasikan sedemikian rupa 

sehingga kedudukan berubah yaitu dari titik Pareto Inefficiency menjadi ke titik 

Pareto Efficiency. Ini dapat terjadi apabila informasi yang tersedia di pasar modal 

cepat, tepat, dan akurat. Akibat lebih jauh dari berfungsinya pasar modal sebagai 

piranti untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal adalah 

naiknya pendapatan nasional, terciptanya kesempatan kerja, dan semakin 

meratanya hasil-hasil pembangunan (Anoraga, 2003, hal. 7) 

Pasar modal dapat juga berfungsi sebagai lembaga perantara 

(intermediaries). Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam 

menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Di samping 

itu, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien atau 

produktif. Alokasi dana yang produktif terjadi jika individu yang mempunyai 

kelebihan dana dapat meminjamkannya ke individu lain yang lebih produktif yang 

membutuhkan dana. Sebagai akibatnya peminjam dan pemberi pinjaman akan 

lebih diuntungkan dibandingkan jika pasar modal tidak ada (Jogiyanto, 2010, hal. 

30). Karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana 

(investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling 

optimal. Asumsinya, investasi yang memberikan return relatif besar adalah 

sektor-sektor yang paling produktif yang ada di pasar. Dengan demikian, dana 

yang berasal dari investor dapat digunakan secara produktif oleh perusahaan-

perusahaan tersebut (Tandelilin, 2010, hal. 26-27). 
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Dana yang didapatkan perusahaan melalui penjualan sekuritas (saham) 

merupakan hasil perdagangan saham-saham perusahaan yang dilakukan di pasar 

perdana. Di pasar perdana. Di pasar perdana inilah perusahaan untuk pertama 

kalinya menjual sekuritasnya, dan proses itu disebut dengan initial public offering 

(IPO) atau penawaran umum perdana. Setelah sekuritas tersebut dijual perusahaan 

di pasar perdana, barulah kemudian sekuritas diperjualbelikan oleh investor-

investor di pasar sekunder atau dikenal dengan juga dengan sebutan pasar regular. 

Transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder tidak akan memberikan 

tambahan dana lagi bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas (emiten), karena 

transaksi hanya terjadi antar-investor, bukan dengan perusahaan. Dengan kata 

lain, perusahaan emiten tidak akan memperoleh tambahan dana dari transaksi 

yang terjadi di pasar sekunder. Namun, perdagangan pasar sekunder sangat 

penting untuk menentukan likuiditas sekuritas di pasar perdana (Tandelilin, 2010, 

hal. 27).  

Menurut Martalena (2011:3) pasar modal memiliki peranan penting dalam 

perekonomian suatu negara karena memiliki 4 fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Saving 

Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin 

menghindari penurunan mata uang karena inflasi. 

b. Fungsi Kekayaan 

Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi 

dalam berbagai instrument pasar modal yang tidak akan mengalami 
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penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya 

rumah atau perhiasan. 

c. Fungsi Likuiditas 

Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga 

memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan 

rumah dan tanah. 

d. Fungsi Pinjaman 

Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun 

perusahaan membiayai kegiatannya. 

2.1.2 Manfaat Pasar Modal 

Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah 

maupun lembaga penunjang (Anoraga, 2003, hal. 12).  

Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu: 

1. jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar; 

2. dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai; 

3. tidak ada “convenant” sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam 

pengelolaan dana/perusahaan; 

4. solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan; 

5. ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil; 

6. cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal 

perusahaan; 

7. emisi sham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi; 

8. tidak ada bebas finansial yang tetap; 
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9. jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas; 

10. tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu; 

11. profesionalisme dalam manajemen meningkat. 

Sedangkan manfaat pasar modal bagi investor adalah sebagai berikut. 

1. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 

tersebut tercermin pada meningkatkanya harga sahamyang mencapai 

capital gain. 

2. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan 

bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. 

3. Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai 

hak suara dalam RUPO bila diadakan bagi pemegang obligasi. 

4. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, dalam beberapa 

instrumen yang mengurangi risiko. 

Manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang yaitu: 

1. menuju ke arah profesional di dalam memberikan pelayanannya sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing; 

2. sebagai pembentuk harga dalam bursa parallel; 

3. semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang; 

4. likuiditas efek semakin tinggi. 

Sedangkan manfaat pasar modal bagi pemerintah yaitu: 

1. mendorong laju pertumbuhan; 

2. mendorong investasi; 

3. penciptaan lapangan kerja; 
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4. memperkecil Debt Service Ratio (DSR); 

5. mengurangi beban anggaran bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara). 

Dengan adanya pasar modal, kegiatan bisnis lembaga perbankan dana 

lembaga bukan bank bertambah apabila mereka mengambil posisi di pasar modal, 

seperti menjadi underwriter, guarantor, trustee, perantara perdagangan efek, dan 

lain-lain sesuai aturan main masing-masing. Arti positif dari itu semua adalah 

mewujudkan sasaran pembangunan nasional, yakni menciptakan lapangan kerja 

dan meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan adanya pasar modal, hubungan 

komplementer antara bank dan pasar modal, semakin meningkat. Bank-bank yang 

mau memperluas modal dapat memanfaatkan pasar modal. Di samping itu, pasar 

modal dapat membantu masalah nasabah bank untuk mengadakan restrukturisasi 

modalnya. Dengan adanya pasar modal, kekhawatiran investasi akan salah arah 

tertuju pada kekuatan-kekuatan yang bersifat monopoli dan akan dapat dihindari. 

Pasar modal memperkuat sasaran legal lending limit (Anoraga, 2003, hal. 13-14). 

2.1.3 Pasar Modal Efisien 

Pasar modal dikatakan efisien bila informasi dapat diperoleh dengan 

mudah dan murah oleh pemakai modal, sehingga semua informasi yang relevan 

dan terpercaya telah tercermin dalam harga-harga saham. Sebagian besar saham 

dihargai dengan tepat dan pemodal dapat memperoleh imbalan normal dengan 

memilih secara acak/random saham-saham dalam kelompok risiko tertentu. Dan 

karena penyampaian informasi begitu sempurna, tidak mengkin bagi pemodal 

manapun untuk memperoleh  laba ekonomi (imbalan abnormal) dengan 

memanipulasi informasi yang tersedia khusus baginya (Anoraga, 2003, hal. 83).  
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Jumlah dan kualitas analis pasar modal merupakan salah satu elemen yang 

membuat pasar modal menjadi efisien. Kesalahan penetapan harga saham yang 

mungkin sebagai akibat dari kurangnya informasi atau kesalahan teknis sederhana 

akan menghasilkan sejumlah kekuatan analis pada suatu penentuan harga. Ada 

beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar tercapainya pasar yang efisien menurut  

Martalena (2011:44), yaitu: 

1. Ada banyak investor yang berusaha memaksimalkan profit yang 

berpartisipasi aktif di pasar dengan menganalisis, menilai dan melakukan 

perdagangan saham. 

2. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama 

dengan mudah. 

3. Informasi yang terjadi bersifat random. 

4. Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru. 

Efisiensi pasar modal mempunyai beberapa tingkatan, menurut Eugene F. 

Fama (1970) terbagi atas tiga tingkat. 

a. Weak Form 

Efisiensi pasar bentuk lemah, mengandung arti bahwa kelebihan 

pendapatan atas dasar informasi historis dari harta atau pendapatan atas 

saham tidak akan memberikan dasar bagi peramalan yang paling baik 

tentang harga atau pendapatan yang akan datang. Ramalan dari efisiensi 

bentuk lemah bertentangan langsung dengan kegiatan para peramal saham 

(chartists) atau analis teknis. 
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b. Semi-Strong-Form 

Efisiensi pasar berbentuk setengah kuat, berarti bahwa investor tidak 

adapat memperoleh keuntungan di atas berdasarkan informasi umum yang 

tersedia. Contoh informasi umum mencakup: laporan tahunan dari 

perusahaan, pers keuangan, dan sebagainya. Efisiensi pasar setengah kuat 

membantah bahwa yang ada menggambarkan semua informasi umum, 

baik atau buruk. Pandangan efisiensi pasar bentuk setengah kuat 

berpendapat bahwa para analis fundamental akan mempunyai pendapatan 

sepadan dengan kemampuan mereka mengevaluasi data umum yang 

tersedia. 

c. Strong-Form 

Efisiensi pasar bentuk kuat mengandung arti bahwa kelebihan pendapatan 

tidak dapat diperoleh dengan menggunakan setiap sumber informasi, tanpa 

menghiraukan apakah informasi tersedia secara umum atau tidak. Ini 

berarti bahwa pada umumnya orang dalam perusahaan tidak akan mampu 

memanfaatkan informasi yang mereka terima sebelum disiarkan secara 

umum (Anoraga, 2003, hal. 85-86).  

2.2 Pengungkapan Laporan Keuangan 

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari 

pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir 

dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat 

penuh statemen keuangan. Pengungkapan juga sering dimaknai sebagai 
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penyediaan informasi yang lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk 

statemen keuangan formal.  

Masalah teoritis pengungkapan dalam bentuk pertanyaan berikut ini: 

1. Untuk siapa infomasi  diungkapkan? 

2. Mengapa pengungkapan harus dilakukan? 

3. Seberapa banyak dari informasi yang harus diungkapkan? 

4. Bagaimana cara dan kapan mengungkapan informasi? 

2.2.1 Siapa Dituju 

Rerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditur 

merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan sehingga pengungkapan 

ditujukan terutama untuk mereka. Pengungkapan menuntut lebih dari sekedar 

pelaporan keuangan tetapi meliputi pula penyampaian informasi kualitatif atau 

non kuantitatif. Karena pihak yang dituju lebih luas dan model pengambilan 

keputusannya kurang dapat diidentifikasi, pengungkapan cenderung meluas dan 

jarang menjadi sempit (spesifik). 

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pengungkapan 

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang 

dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani 

berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Suwardjono : 2005).  

1. Tujuan Melindungi 

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai 

cukup canggih sehingga pemakai yang naïf perlu dilindungi dengan 

mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya 
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atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi 

ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan tujuan 

ini, tingkat atau volume pengungkapan akan menjadi tinggi.  

Tujuan melidungi biasanya menjadi pertimbangan badan pengawas yang 

mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal. 

Hal ini dapat dipahami karena mereka bertindak demi kepentingan publik. 

2. Tujuan Informatif 

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju 

sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, 

pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat 

membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan 

ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan 

tingkat pengungkapan. 

3. Tujuan Kebutuhan Khusus 

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan 

tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi 

dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju 

sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan 

kepada pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang 

menuntut pengungkapan secara rinci. 

2.2.3 Keluasan dan Kerincian Pengungkapan  

Hal ini berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi harus 

diungkapkan yang disebut dengan tingkat pengungkapan (level of disclosure). 
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Evans mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan yaitu memadai (adequate 

disclosure), wajar atau etis (fair or ethical disclosure) dan penuh (full disclosure). 

Tingkat ini mempunyai implikasi terhadap apa yang harus diungkapkan. 

Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar 

statemen keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan 

pengambil keputusan. Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua 

pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, 

tidak ada satu pihak pun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka 

menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada 

preferensi dalam pengungkapan informasi. Tingkat penuh menuntut penyajian 

secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang 

diarah. 

Tingkat pengungkapan yang tepat memang harus ditentukan karena terlalu 

banyak informasi sama tidak menguntungkannya dengan terlalu sedikit informasi. 

Oleh karena itu diperlukan kriteria atau perimbangan untuk menentukan batas atas 

dan batas bawah. Batas atas (cost lebih besar dari benefit) dan batas bawah 

(matrealitas) dalam karakteristik kualitatif informasi untuk pengakuan suatu pos 

dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan banyaknya informasi 

(Suwardjono : 2005). 

2.3 Laporan Tahunan 

Menurut Wikipedia, laporan tahunan merupakan laporan perkembangan 

dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Data dan informasi 

yang akurat menjadi kunci penulisan laporan tahunan. Isi dari laporan tahunan 
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tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja orgnanisasi selama 

setahun. 

Terdapat beberapa fungsi mendasar dari sebuah laporan tahunan yang 

dibuat oleh masing-masing perusahaan, yaitu sumber dokumentasi informasi 

perusahaan tentang apa yang telah dicapai perusahaan selama setahun, sebagai 

alat pemasaran yang kreatif bagi perusahaan melalui integritas desain dan tulisan, 

menambah daya tarik perusahaan di mata konsumen, sebagai dokumen lengkap 

yang menceritakan secara mendetail kinerja perusahaan, beserta dengan neraca 

rugi laba perusahaan dalam setahun, serta memberikan memberikan gambaran 

tugas, peran dan pekerjaan masing-masing bidang. 

  Laporan tahunan dibuat oleh emiten (perusahaan publik) sebagai suatu 

kewajiban. Laporan tersebut berisi: 

1) Pendahuluan 

a. Sejarah 

b. Ikhtisar data keuangan 

c. Ikhtisar saham 

d. Laporan presiden komisaris 

e. Laporan presiden direktur 

2) Tinjauan bisnis 

3) Tinjauan tata kelola perusahaan  

4) Tinjauan keuangan  

5) Data perusahaan 
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Dengan laporan tahunan, perusahaan (manajemen) mengkomunikasikan 

hasil operasinya kepada stakeholder. Menurut Setyorini (2007) jika dilihat dari 

perspektif teori agensi, laporan tahunan dapat dianggap sebagai alat 

pertanggungjawaban manajemen sebagai agent kepada stakeholder secara umum 

dan pemilik atau principal pada khususnya. SFAC No. 1 tentang tujuan pelaporan 

keuangan oleh perusahaan bisnis, disebutkan bahwa pemakai informasi laporan 

keuangan potensial adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan kemampuan 

perusahaan menghasilkan arus kas yang menguntungkan, karena keputusan 

mereka terkait dengan jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas yang 

diharapkan.    

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dibagi dua, yaitu 

pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela 

(voluntary dislosure). Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah 

pengungkapan yang diwajibkan oleh OJK, sedangkan pengungkapan sukarela 

adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh OJK, dengan kata lain 

pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. 

Pengungkapan wajib diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan 

Publik Pasal 4 yang memuat bahwa laporan tahunan wajib paling sedikit memuat: 

a. Ikhtisar data keuangan penting; 

b. Informasi saham (jika ada); 

c. Laporan Direksi; 

d. Laporan Dewan Komisaris; 
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e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik; 

f. Analisa dan pembahasan manajemen; 

g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; 

h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;  

i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan  

j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang 

tanggung jawab atas Laporan Tahunan. 

2.4 Pengungkapan Sukarela 

2.4.1 Definisi Pengungkapan Sukarela 

Menurut Gernon dan Meek (2007:21) istilah pengungkapan dalam arti 

luas, keluarnya setiap informasi mengenai suatu perusahaan tertentu. 

Pengungkapan meliputi semua informasi yang tercantum dalam pelaporan 

tahunan perusahaan, media massa, majalah, dan sebagainya. Pengungkapan 

sukarela berarti pengungkapan informasi diluar yang diwajibkan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). 

2.4.2 Jenis Pengungkapan Sukarela 

Pengungkapan sukarela dibagi menjadi lima kategori, yaitu: 

1. Data bisnis. Meliputi operasi dan pengukuran kinerja level atas. 

2. Analisis manajemen mengenai data bisnis. Meliputi alasan-alasan 

perubahan pada operasi perubahan serta mencantumkan data yang 

terkait serta dampak trend bisnis pada perusahaan. 

3. Forward looking information. Meliputi peluang, risiko dan termasuk 

rencana-rencana manajemen. 



25 
 

 
 

4. Informasi mengenai manajemen dan shareholders. Meliputi informasi 

mengenai direktur, manajememen dan pemegang saham. 

5. Latar belakang perusahaan. Meliputi tujuan perusahaan dan ruang 

lingkup perusahaan. 

Pengungkapan merupakan isu pokok karena informasi yang diungkapkan 

berpotensi mempengaruhi keputusan dan tindakan pembaca. Informasi yang tidak 

diungkapkan tentu saja tidak berpotensi mempengaruhi keputusan dan tindakan 

pembaca. Saat GAAP mewajibkan suatu pengungkapan, ini berarti informasi 

tersebut secara signifikan berpotensi mempengaruhi keputusan sehingga harus 

diungkapkan. Pengungkapan yang disarankan atau pengungkapan sukarela harus 

dilakukan jika tahu bahwa informasi tersebut berpotensi mempengaruhi keputusan 

pengguna laporan keuangan. (Gernon dan Meek, 2007, hal. 95) 

2.4.3 Karakteristik Pengungkapan Sukarela 

Pengungkapan sukarela mengurangi asimetri informasi dengan 

menyeimbangkan tidak hanya pengetahuan antara investor dan manajemen 

perusahaan, tetapi juga antara kelompok investor yang berbeda. Sejauh mana 

pengungkapan sukarela mengurangi asimetri informasi, tergantung pada tingkat 

kegunaan dari informasi tersebut. Namun, pengungkapan sukarela mengurangi 

asimetri informasi hanya jika itu bermanfaat. Ada lima karakteristik yang 

dipandang sebagai ciri kegunaan informasi yaitu, relevan, keterandalan, 

keterbandingan, ketepatan waktu dan dapat dipahami.  

Untuk menjadi berguna, informasi sukarela harus relevan untuk para 

investor. Informasi yang dikatakan relevan apabila informasi tersebut 
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mempengaruhi keputusan investor dengan membantu mereka untuk mengevaluasi 

kejadian masa lalu, sekarang dan masa depan bisnis dan lingkungan sekitarnya. 

Untuk bermanfaat, informasi tersebut harus andal. Untuk menjadi andal, informasi 

tersebut harus akurat, dapat dipercaya dan bebas dari prasangka. 

Menyembunyikan fakta material dapat menyebabkan informasi menjadi salah dan 

tidak dapat diandalkan. Informasi tidak objektif  jika, dengan pilihan atau 

presentasi, manajemen mempengaruhi investor agar mencapai pre-plan dan hasil 

yang diinginkan. 

Untuk menjadi berguna, informasi juga harus memiliki fitur 

keterbandingan (comparability). Untuk menjadi comparable, harus 

memungkinkan  perbandingan internal perusahaan dan antarperusahaan. Informasi 

harus memiliki fitur ketepatan waktu untuk disampaikan pada pengguna akhir 

sesegera mungkin. Di era bisnis yang fluktuatif, informasi yang tepat waktu 

merupakan hal yang paling berharga dalam mengurangi kesenjangan informasi 

(gap). Informasi harus disajikan dalam cara yang dapat dimengerti untuk 

digunakan. Dengan kata lain, menyajikan data angka tidaklah cukup, penjelasan 

atau metode perhitungan juga diperlukan. (Madhani, 2008, hal. 5) 

2.4.4 Manfaat Pengungkapan Sukarela 

Di era saat ini, perusahaan telah mengakui bahwa mereka memiliki 

insentif kuat untuk mempertahankan standar tinggi pengungkapan untuk 

menghindari kejutan. Informasi yang lebih baik meningkatkan koordinasi antara 

perusahaan dan investor, sehubungan dengan keputusan investasi modal, di mana 

harga keseimbangan oleh perusahaan diharapkam arus kas yang lebih tinggi. Pasar 
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modal cukup efisien untuk mengidentifikasi pengungkapan nilai perusahaan 

sebenarnya dari waktu ke waktu. “Informasi premium” mencakup nilai inheren 

dari pengungkapan masa depan perusahaan. Bagi perusahaan-perusahaan dengan 

kualitas pengungkapan sukarela yang tinggi, “informasi premium” diperkirakan 

akan relatif tetap stabil untuk pesaing yang memiliki aset dan kondisi pasar yang 

serupa, namun memiliki kualitas pengungkapan yang lebih rendah.    

Manfaat paling penting dari pengungkapan lengkap dan komunikasi yang 

lebih baik adalah: 

a) peningkatan manajemen kredibilitas; 

b) lebih banyak investor jangka panjang; 

c) peningkatan volume perdagangan; 

d) lembaga kepemilikan yang lebih tinggi; 

e) meningkatkan likuiditas; 

f) penurunan volalitas; 

g) penurunan bid-ask spread 

h) peningkatkan akses pada dan biaya modal yang lebih rendah;  

i) meningkatkan hubungan dengan komunitas investasi; 

j) harga saham yang lebih tinggi. 

Manajemen kredibilitas adalah poin terpenting. Ketika manajemen 

memiliki kredibilitas, pasar akan mendukung tindakannya, bahkan ketika biaya 

yang diperlukan akan dilutes penghasilan dalam jangka pendek. Peningkatan 

pengungkapan informasi mengurangi asimetri informasi antara manajer dan 

investor, sehingga meningkatkan likuiditas saham perusahaan. Peningkatan 
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likuiditas akan membuat saham menjadi lebih menarik bagi investor institusional. 

Manfaat dari peningkatan pengungkapan termasuk peningkatan likuiditas yang 

mengarah kepada kepemilikan yang lebih tinggi dan analis yang lebih tinggi, 

semua berkontribusi untuk menurunkan biaya modal.   

Manfaat lain bagi investor atas pengungkapan informasi yang bersifat 

sukarela ialah meningkatkan kualitas prediksi seperti laba. Pengungkapan 

informasi positif akan membuat investor menilai laba akan meningkat tahun 

berikutnya sebaliknya informasi negatif akan membuat investor menilai laba akan 

menurun. Oleh karena itu, informasi seperti laba yang diikuti dengan informasi 

sukarela akan memperkuat prediksi. Bagi kreditur, pengungkapan informasi yang 

bersifat sukarela terkait likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas (seperti rasio yang 

diperbandingkan selama 3 tahun atau lebih) akan membantu mereka menilai 

apakah dana yang dipinjamkannya aman dan tingkat penghasilan yang akan 

diperolehnya serta seperti apa trend nya.  

Menanggapi kebijakan pengungkapan, perusahaan bisa memperkuat 

sistem pengungkapan informasi mereka kepada pemegang saham dengan 

mendirikan Komite Pengungkapan Informasi. Komite ini menentukan konten 

pengungkapan, jumlah, dan metode untuk informasi penting. Informasi yang tidak 

tercakup oleh persyaratan pengungkapan informasi yang wajib, tetapi dinilai akan 

signifikan kepada pemangku kepentingan dan diterbitkan secara sukarela 

(Madhani, 2008, hal. 6-7). 

 

 



29 
 

 
 

2.5 Teori-teori Pengungkapan Sukarela 

2.5.1  Teori Stakeholder 

Teori ini mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholdernya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, 

masyarakat analis, pihak lain) (Sutedi, 2011, hal. 40). Dengan demikian, 

keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan 

oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Atas dasar tersebut, teori 

stakeholder umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan 

untuk memanage stakeholdernya. Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk 

memanage stakeholdernya tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan. 

(Ulman:1985 dalam Kusumadilaga:2011). 

Menurut Deegan (2004) dalam Wardani (2012), teori stakeholder akan 

mempertimbangkan kepentingan stakeholder dari sisi etika (normatif), yaitu 

bagaimana perusahaan dapat mensejahterahkan stakeholder  dari sisi positif 

(manajerial), yaitu bagaimana perusahaan mempertimbangkan kepentingan 

stakeholder sebagai bagian dari masyarakat dan pengaruhnya terhadap 

perusahaan. 

Pengungkapan (disclosure) dalam teori stakeholder dari sisi normatif 

merupakan pertanggungjawaban yang dijalankan oleh perusahaan karena dari sisi 

normatif/etika, manajer seharusnya mengelola perusahaaan untuk 

mensejahterakan kepentingan stakeholder, sedangkan dari sisi positif, teori 

stakeholder lebih mengarah kepada organisasi (organization centered), yaitu 
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organisasi merupakan bagian dari sistem sosial yang luas, sehingga pengungkapan 

merupakan penyajian suatu informasi mengenai strategi penting yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam rangka mengelola kelompok stakeholder jika perusahaan 

ingin dapat tetap bertahan. 

2.5.2 Teori Legitimasi 

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan 

mencari cara untuk menjamin operasi mereka dalam batas dan norma yang 

berlaku di masyarakat. Menurut Deegan (2004) dalam Ulum (2009), dalam 

perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan 

aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah hal yang 

diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat 

“kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan 

tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah 

besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan 

operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya 

waktu. Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan di mana 

mereka beroperasi. 

Berdasarkan teori legitimasi, organisasi harus secara berkelanjutan 

menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial. 

Hal ini seringkali dapat dicapai melalui pengungkapan (disclosure) dalam laporan 

perusahaan. Organisasi dapat menggunakan disclosure untuk mendemonstrasikan 

perhatian manajemen akan nilai sosial atau untuk mengerahkan kembali perhatian 
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komunitas akan keberadaan pengaruh negatif aktivitas organisasi (Ulum, 2009, 

hal. 6-7). 

2.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva maka akan semakin besar pula 

ukuran perusahaan tersebut. Ketiga variabel tersebut digunakan untuk menentukan 

ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa perusahaan tersebut. Hal 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: semakin besar aktiva maka akan 

semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka akan 

semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka akan 

semakin besar pula perusahaan tersebut dikenal masyarakat. Dari ketiga variabel 

tersebut, nilai aktiva (asset) relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market 

capitalized dan penjualan dalam mengukur ukuran suatu perusahaan (Zuliyanto 

2013, hal. 227) 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), total aktiva adalah segala 

sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa 

lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa 

datang. Perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar disebut sebagai 

perusahaan besar yang mendapat perhatian lebih banyak dari investor, kreditur, 

pemerintah maupun para analis ekonomi dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Menurut Hidayat (2017) perusahaan besar adalah perusahaan yang lebih banyak 

mendapat perhatian dari publik. Hal ini disebabkan perusahaan besar memiliki 

skala usaha yang lebih luas dan mungkin menimbulkan pengaruh yang lebih besar 
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bagi masyarakat dan lingkungan sehingga harus mengungkapkan informasi yang 

lebih luas untuk dapat menciptakan akuntabilitas publik. 

Hidayat (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perusahaan besar 

memiliki sumber daya yang besar pula, sehingga mampu membiayai penyediaan 

informasi yang lebih lengkap dan luas. Informasi tersebut digunakan untuk 

internal sekaligus dapat menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi 

kepada pihak eksternal. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan sumber daya yang 

relatif kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan 

besar, sehingga untuk menyajikan informasi yang lebih luas dibutuhkan biaya 

yang besar.  

2.7 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam perjalanan 

suatu perusahaan. Umur perusahaan dapat mencerminkan seberapa besar 

perusahaan tersebut. Seberapa besar suatu perusahaan dapat digambarkan dalam 

kedewasaan perusahaan. Kedewasaan perusahaan akan membuat perusahaan yang 

bersangkutan memahami apa yang diinginkan oleh stakeholder dan shareholder 

nya.  

Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang 

dan bertahan. Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri 

berdasarkan akta pendirian sampai penelitian dilakukan. Menurut Suparto (2013) 

perusahaan yang sudah lama berdiri tentunya akan mendapat perhatian lebih dari 

masyarakat luas. Dengan demikan tentunya perusahaan yang sudah lama berdiri 

akan selalu menjaga stabilitas dan citra perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan 
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citra, perusahan akan berusaha mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.  

Selain itu, semakin lama berdirinya perusahaan, pengalaman dimiliki juga akan 

lebih banyak. Semakin lama umur perusahaan, maka semakin banyak pula 

informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Selain itu, 

perusahaan yang telah lama berdiri tentunya mempunyai strategi yang lebih solid 

untuk tetap bisa survive di masa depan. (Ciputra:2015) 

Semakin banyaknya pengalaman yang dimiliki sebuah perusahaan, maka 

akan membuat perusahaan tersebut semakin kompeten dan dikenal oleh 

masyarakat. Dalam jangka waktu tertentu, hal ini dapat membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahan sehingga perusahaan akan berusaha untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan salah 

satunya dengan keterbukaan informasi. Perusahaan akan cenderung memberikan 

informasi yang diperlukan masyarakat termasuk investor agar keberlangsungan 

usaha perusahaan berjalan lancar dan seperti yang diharapkan manajemen dan 

stakeholders. 

Menurut Owusu dan Ansah (2000) dalam Bestivano (2013) berdasarkan 

keterkaitan dengan tujuan keuangan dalam siklus hidup perusahaan secara 

eksplisit bahwa tujuan jangka panjang perusahaan adalah investor dan 

meningkatkan kinerja perusahaan. Umur perusahaan merupakan hal yang 

dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya. Umur perusahaan 

mencerminkan perusahaan tetap survive dan menjadi bukti bahwa perusahaan 

mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam 

perekonomian. 
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Dalam penelitian ini yang dimaksud umur perusahaan adalah umur listing 

di Bursa Efek Indonesia yaitu terhitung sejak first issue perusahaan. Perusahaan 

yang sudah lama listing akan memiliki pengalaman yang lebih banyak dibanding 

yang baru listing. Dalam hal pengungkapan sukarela, perusahaan (manajer) akan 

mempertimbangkan cost dan benefit dari pengungkapan informasi yang akan 

dilakukan. Menurut Wardani (2012) hubungan umur perusahaan dengan luas 

pengungkapan dapat diasumsikan bahwa semakin lama perusahaan menjadi 

perusahaan publik maka diharapkan perusahaan semakin memahami kebutuhan 

informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berpentingan. Selain itu, 

perusahaan yang telah lama berdiri idealnya akan memiliki berbagai pengalaman 

dan strategi dalam menjaga kelangsungan usahanya. 

2.8 Struktur Modal 

Struktur modal perusahaan merupakan bagian dari struktur keuangan 

perusahaan yang mengulas tentang cara perusahaan mendanai aktivanya, dengan 

demikian terkait fungsi mendapatkan dana dari manajemen keuangan. Pernyataan 

bahwa struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan perusahaan 

didasarkan pada cakupan struktur keuangan yang lebih luas dibandingkan struktur 

modal, di mana struktur keuangan perusahaan menggambarkan bagaimana cara 

perusahaan mendanai aktivanya. Dalam neraca, struktur modal nampak pada sisi 

kanan (Sugiarto, 2009, hal. 1).  

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing 

dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini diartikan sebagai utang, baik 

utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa 
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terdiri dari laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. 

Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat 

meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata 

(average cost of capital), sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. 

Kebijakan struktur modal melibatkan perimbangan antara risiko dan pendapatan 

yang diharapkan, di mana menggunakan lebih banyak hutang dapat memperbesar 

risiko yang ditanggung oleh perusahaaan (Brigham dan Houston, 2009, hal. 417). 

Struktur modal pada setiap perusahaan ditetapkan dengan 

memperhitungkan berbagai aspek atas dasar kemungkinan akses dana, keberanian 

perusahaan menanggung risiko, rencana strategis pemilik, serta analisis biaya dan 

manfaat yang diperoleh dari tiap sumber dana. Pada tiap sumber dana yang dapat 

dipergunakan oleh perusahaan, melekat kelebihan dan kekurangannya terkait 

status perusahaan. Perusahaan yang belum berstatus perseroan terbatas, 

perusahaan tertutup dan terbuka, memiliki kemampuan akses dana yang berbeda. 

Pada perusahaan yang berstatus tertutup dan belum berstatus perseroan terbatas, 

umumnya pendanaan mengandalkan pada modal sendiri (equity) dan atau utang 

kepada pihak ketiga. Perusahaan yang telah berstatus perseroan terbatas, dapat 

menggunakan pendanaan modal sendiri, saham dan atau utang kepada pihak 

ketiga. Perusahaan yang berstatus terbuka (go public), memiliki akses terhadap 

sumber pendanaan yang lebih luas dengan pertimbangan sahamnya dapat dijual 

kepada masyarakat luas (Sugiarto, 2009, hal. 2).  
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2.8.1 Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Menurut Kamaludin (2011:306), struktur modal dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

1. Risiko bisnis, atau risiko yang terkandung dalam operasi perusahaan 

apabila ia tidak menggunakan hutang. Risiko bisnis juga sering 

didefinisikan sebagai risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian yang 

melekat proyeksi tingkat pengembalian aktiva suatu perusahaan di masa 

datang. 

2. Fleksibilitas keuangan atau kemampuan perusahaan untuk menambah 

modal dengan persyaratan yang wajar apabila perusahaan dalam kondisi 

memburuk. 

3. Konservatif atau agresif. Manajemen konservatif akan lebih takut 

menggunakan hutang, sebaliknya manajemen yang agresif akan 

cenderung menggunakan hutang untuk meningkatkan laba. Hal ini akan 

mempengaruhi struktur modal yang ditargetkan perusahaan.  

2.8.2 Komponen Struktur Modal 

Komponen-komponen struktur modal adalah: 

1. Modal asing atau modal jangka panjang 

Yaitu hutang yang jangka waktunya pada umumnya lebih dari lima tahun. 

Hutang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai 

perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan karena 

kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. 
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2. Modal sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan 

tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu lamanya. Pada 

dasarnya merupakan modal yang berasal dari pemilik, bisa berasal dari 

dalam perusahaan berupa keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan 

Terbatas) terdiri dari: 

a) Modal saham 

b) Cadangan 

c) Laba ditahan 

Menurut Raharjaputra (2011:212) komposisi dari utang jangka panjang 

(long term debt), saham preferen (preffered stock), dan saham umum (common 

stock equity) merupakan struktur modal perusahaan yang akan mempengaruhi 

biaya modal secara keseluruhan, karena itu akan menjadi perhatian dalam 

menentukan keputusan investasi.  

Jumlah utang di dalam neraca akan menunjukkan besarnya modal 

pinjaman yang digunakan dalam operasi perusahaan. Utang jangka panjang ialah 

salah satu dari bentuk pembiayaan jangka panjang yang memiliki jatuh tempo 

lebih dari satu tahun, biasanya 5-20 tahun. Beberapa hal yang menjadi 

pertimbangan manajemen sehingga memilih untuk menggunakan utang adalah 

sebagai berikut: 

1. biaya utang terbatas, walaupun perusahaan memperoleh laba besar, 

jumlah bunga yang dibayarkan besarnya tetap; 
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2. hasil yang diharapkan lebih rendah daripada saham biasa; 

3. tidak ada perubahan pengendalian atas perusahaan bila pembiayaan 

memakai utang; 

4. pembayaran bunga merupakan beban biaya yang dapat mengurangi 

pajak; 

5. fleksibilitas dalam struktur keuangan dapat dicapai dengan 

memasukkan peraturan penebusan dalam perjanjian obligasi. 

2.9 Pengungkapan Sukarela dalam Pandangan Islam 

Dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah 

memerintahkan muslim untuk menyampaikan informasi dengan jujur. Begitu pula 

halnya dengan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan hendaklah 

diungkapkan secara lengkap dan jujur karena Allah SWT tidak menyukai orang-

orang yang berkhianat, sebagai firman Allah SWT sebagai berikut: 

 

 

Artinya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 

golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang 

jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.(QS. Al-

Anfaal:58) 

 

Jujur dalam kehidupan sehari-hari merupakan anjuran dari Allah SWT dan 

Rasul-Nya, jadi hendaklah para pelaku usaha itu menyampaikan semua informasi 

yang akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan menyampaikannya 
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dengan jujur dan lengkap, karena dalam Al-Qur’an telah dijelaskan tentang 

kedudukan dari orang yang jujur, yaitu dalam surat Al-Maidah:119 berikut ini: 

 

 

 

Artinya: Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang 

yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir 

sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadap-
Nya. Itulah keberuntungan yang paling besar". (Q.S. Al-Maidah:119) 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

  Review Penelitian Terdahulu 

No Penulis Variabel Alat Analisis Hasil 

1 Muhammad 

Hidayat (2017) 

Kepemilikan asing, 

kepemilikan 

pemerintah, ukuran 

perusahaan, ukuran 

audit perusahaan, usia 

listing dan 

pengungkapan sukarela 

Regresi linier 

berganda 

Kepemilikan 

pemerintah, ukuran 

perusahaan dan ukuran 

audit perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan 

sukarela sementara 

kepemilikan asing dan 

usia listing tidak 

berpengaruh 

2 Erna Wati 

Indriani, dkk 

(2014) 

Porsi kepemilikan 

saham publik, umur 

listing, likuiditas, 

ukuran KAP, luas 

pengungkapan sukarela 

dan asimetri informasi 

Regresi linier 

berganda 

Hasil model penelitian I 

: porsi kepemilikan 

saham dan likuiditas 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela 

sedangkan ukuran KAP 

dan umur listing tidak 
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berpengaruh  

Hasil model penelitian II 

: pengungkapan sukarela 

berpengaruh terhadap 

asimetri informasi 

3 Eko Purwanto 

dan Ira 

Wikartika 

(2014) 

Leverage, firm size, 

profitability dan 

voluntary disclosure 

Regresi linier 

berganda 

Leverage dan firm size 

berpengaruh terhadap 

voluntary disclosure 

sedangkan profitability 

tidak berpengaruh 

4 Erna Wati 

Indriani (2013) 

Porsi kepemilikan 

saham publik, umur 

listing, likuiditas, 

ukuran KAP, luas 

pengungkapan sukarela 

dan asimetri informasi 

Regresi linier 

berganda 

Hasil model penelitian I 

: porsi kepemilikan 

saham publik, likuditas 

berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan 

sukarela sementara 

ukuran KAP tidak 

berpengaruh 

Hasil model penelitian II 

: luas pengungkapan 

sukarela berpengaruh 

terhadap asimetri 

informasi 

5 Nurseto Adhi 

(2012) 

Ukuran perusahaan, 

leverage, umur 

perusahaan, ROE, 

ROTA, ukuran KAP, 

lingkup bisnis, 

pengungkapan sukarela 

dan asimetri informasi 

Regresi linier 

berganda 

Ukuran perusahaan, 

ukuran KAP, lingkup 

bisnis dan umur 

perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela 

sedangkan leverage, 

ROE dan ROTA tidak 

berpengaruh.  

Pengungkapan sukarela 

berpengaruh terhadap 

asimetri informasi 
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6 Putu Wisnu 

Wiguna (2012) 

Leverage, ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas 

dan luas pengungkapan 

sukarela 

Regresi linier 

berganda 

Leverage, profitabilitas, 

dan likuiditas 

berpengaruh terhadapa 

pengungkapan sukarela 

sedangakan ukuran 

perusahaan tidak 

7 Rr. Purwita 

Wardani 

(2012) 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, umur 

perusahaan, leverage, 

porsi kepemilikan 

publik, likuiditas dan 

luas pengungkapan 

sukarela 

Regresi linier 

berganda 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan umur 

perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

sukarela sedangkan 

leverage, porsi 

kepemilikan saham dan 

likuiditas tidak 

berpengaruh 

8 Tulus Prijanto 

(2012) 

Leverage, porsi saham 

publik, umur 

perusahaan dan 

pengungkapan sukarela 

Regresi linier 

berganda 

Porsi saham publik dan 

umur perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap luas 

pengungkapan sukarela 

sedangkan leverage dan 

tidak berpengaruh 

9 Ardiana 

Renukti 

Anggraeni 

(2008) 

Likuiditas, struktur 

modal, profitabilitas, 

rasio saham publik, 

tipe kepemilikan 

perusahaan dan luas 

pengungkapan sukarela  

Regresi linier 

berganda 

Struktur modal dan 

profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela, 

sedangkan likuiditas, 

rasio modal saham dan 

tipe kepemilikan saham 

tidak berpengaruh 

Sumber : Penelitian Terdahulu 
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2.11 Perumusan Hipotesis 

Desain atau model dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1  

Desain Penelitian 

 Independen        

H.  

                                         H1       

 Dependen      

I.             H2 

  

                                          H3          Ket : 

          Uji t 

      H4    Uji F 

  

   

  2.11.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya total aset yang dimiliki. 

Semakin besar total aset maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan 

tersebut. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin besar aktiva maka akan 

semakin banyak modal yang ditanam, sehingga akan semakin besar pula 

perusahaan tersebut dikenal masyarakat (Zuliyanto, 2013, hal. 227).  

Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih 

banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar 

mempunyai biaya keagenan yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan besar 

akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk 

Ukuran 

Perusahaan 

Struktur 

Modal 

 

Pengungkapan 

Sukarela  

 

Umur 

Perusahaan 
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menggurangi biaya keagenan tersebut. Perusahaan besar juga memiliki sumber 

daya  yang besar sehingga perusahaan perlu dan mampu untuk membiayai 

penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus 

menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, 

sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk melakukan 

pengungkapan lebih Marwata (2001) dalam Purwanto dan Wikartika (2014).  

Indriani, dkk (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perusahan 

yang lebih besar cenderung memiliki public demand akan informasi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan 

perusahaan yang lebih besar akan cenderung mengungkapkan lebih banyak 

informasi daripada perusahaan yang kecil. Hal ini didukung oleh hasil penelitian 

Wiguna (2012), Wardani (2012) dan Purwanto dan Wikartika (2014) bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela yang 

dilakukan perusahaan. 

 Dari penjelasan di atas maka hipotesis pertama penelitian ini adalah: 

H1  : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 

   2.11.2 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela 

Wardani (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengaruh  umur 

perusahaan terhadap luas pengungkapan dapat diasumsikan bahwa semakin lama 

perusahaan menjadi perusahaan publik maka diharapkan perusahaan semakin 

memahami kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Selain itu, perusahaan yang telah lama berdiri idealnya akan 

memiliki berbagai pengalaman dan strategi dalam menjaga kelangsungan 
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usahanya. Hal ini didukung oleh perspektif teori legitimasi yang menyatakan 

bahwa untuk menjaga kelangsungan usaha, perusahaan akan secara sukarela 

melaporkan aktivitasnya jika menurut manajemen itu yang diinginkan komunitas.  

 Hasil penelitian Adhi (2012) menunjukkan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini didukung hasil 

penelitian Wardani (2012) dan Prijanto (2012)  yang menunjukkan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Oleh karena itu,  

hipotesis kedua penelitian ini adalah: 

H2  : Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

   2.11.3 Pengaruh Struktur Modal terhadap Pengungkapan Sukarela 

Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal 

asing (jangka panjang) dan modal sendiri. Struktur modal merupakan cerminan 

dari kebijakan perusahaan dalam menentukan jenis securities. Perusahaan yang 

berstatus terbuka (go public), memiliki akses terhadap sumber pendanaan yang 

lebih luas dengan pertimbangan sahamnya dapat dijual kepada masyarakat luas 

(Sugiarto, 2009, hal. 2). Sumber pendanaan perusahaan dapat berasal dari sumber 

dana internal dan eksternal. Perusahaan yang menggunakan dana ekaternal 

dituntut untuk mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan 

keuangannya. 

Perusahaan dengan rasio utang atas modal yang tinggi akan menyediakan 

informasi lebih banyak untuk memenuhi tuntutan kreditur jangka panjang 

dibandingkan dengan perusahaan dengan rasio yang lebih rendah (Anggraeni, 

2008). Anggraeni (2008) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perusahaan 
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yang mempunyai proporsi utang lebih banyak dalam struktur permodalannya akan 

mempunyai biaya keagenan yang lebih besar sehingga cenderung akan 

menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Hasil penelitian Anggraeni 

(2008) yang menunjukkan struktur modal berpengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela. Dari uraian di atas, maka hipotesis ketiga penelitian ini 

adalah: 

H3 : Struktur modal berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 

 2.11.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Struktur  

Modal terhadap Pengungkapan Sukarela 

 Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya total aset yang dimiliki. 

Semakin besar total aset maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan 

tersebut (Zuliyanto, 2013, hal. 227). Secara umum, perusahaan besar akan 

mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan besar mempunyai biaya keagenan yang lebih besar. 

Oleh karena itu, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih 

banyak sebagai upaya untuk menggurangi biaya keagenan tersebut. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian Wiguna (2012), Wardani (2012) dan Purwanto dan 

Wikartika (2014) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. 

Pengaruh  umur perusahaan terhadap luas pengungkapan dapat 

diasumsikan bahwa semakin lama perusahaan menjadi perusahaan publik maka 

diharapkan perusahaan semakin memahami kebutuhan informasi yang diperlukan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian Prijanto (2012) 
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menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela. Hal ini didukung hasil penelitian Wardani (2012) yang 

menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela. 

Perusahaan dengan rasio utang atas modal yang tinggi akan menyediakan 

informasi lebih banyak untuk memenuhi tuntutan kreditur jangka panjang 

dibandingkan dengan perusahaan dengan rasio yang lebih rendah (Anggraeni, 

2008). Anggraeni (2008) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perusahaan 

yang mempunyai proporsi utang lebih banyak dalam struktur permodalannya akan 

mempunyai biaya keagenan yang lebih besar sehingga cenderung akan 

menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Hasil penelitian Anggraeni 

(2008) yang menunjukkan struktur modal berpengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela.  

H4 : Ukuran perusahaan, umur perusahaan dan struktur modal berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap pengungkapan sukarela. 

 

2.12 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan  sebagai berikut: 
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Gambar 2.2  

Kerangka Pemikiran 
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