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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan berikut ini merujuk pada penelitian terdahulu beserta 

persamaan dan perbedaan dari masing masing penelitian, yaitu : 

1. Khairiah dan Raida (2017) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan (studi pada 

perbankan syariah di Indonesia). Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis 

regresi berganda. Sampel yang digunakan penelitian ini yaitu bank umum syariah 

yang terdaftar dalam Bank Indonesia selama periode 2010-2014 dengan 

menggunakan metode sensus. Hasil dari penelitian ini yaitu ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan likuiditas, 

leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen 

pengungkapan sukarela dan variabel independen likuiditas dan leverage. 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu ukuran perusahaan, 

likuiditas, leverage dan profitabilitas, sedangkan penelitian saat ini memakai 

variabel independen leverage, likuiditas, saham publik, ukuran dewan 

komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris. 
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b) Penelitian terdahulu melakukan penelitian adalah seluruh bank umum syariah 

yang terdaftar di dalam Bank Indonesia selama periode 2010-2014 dengan 

menggunakan metode sensus, sedangkan penelitian saat ini melakukan 

penelitian terhadap sektor industri barang konsumsi. 

c) Penelitian terdahulu memakai periode 2006-2007, sedangkan penelitian saat 

ini memakai periode 2012-2017. 

2. Prihartono dan Eko (2017) 

 Tujuan Penelitian ini adalah untuk pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan 

rentabilitas terhadap pengungkapan sukarela pada laporan keuangan. Sampel pada 

penelitian ini menggunakan perusahan manufaktur subsektor makanan dan 

minuman pada tahun 2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 

analisis regresi logistik. Hal yang diperoleh dari penelitian ini yaitu likuiditas, 

solvabilitas, dan rentabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen 

pengungkapan sukarela dan variabel independen likuiditas. 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu likuiditas, 

solvabilitas dan rentabilitas, sedangkan penelitian saat ini memakai variabel 

independen leverage, likuiditas, saham publik, ukuran dewan komisaris dan 

frekuensi rapat dewan komisaris. 
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b) Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap subsektor makanan dan 

minuman sedangkan, penelitian saat ini melakukan penelitian terhadap sektor 

industri barang konsumsi. 

c) Penelitian terdahulu memakai periode 2011-2015, sedangkan penelitian saat 

ini memakai periode 2012-2017. 

3. Godeliva dan Paska (2015) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuipengaruh mekanisme 

corporate governance dan kondisi financial distress terhadap luas pengungkapan 

sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.Metode pengambilan sampel disini 

menggunakan purposive sampling dan dengan menggunakan teknik analisis 

regresi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur 

sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdapat di BEI tahun 2010-2012 

dan mendapatkan sampel sebanyak 47 perusahaan. Teknik analisis yang 

digunakan yaitu model multi regresi linier. Hasil dari penelitian ini yaitu ukuran 

dewan komisaris, komisaris independen dan financial distress berpengaruh 

terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela. 

Persamaan : 

a) Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen 

menggunakan pengungkapan sukarela dan variabel independen menggunakan 

ukuran dewan komisaris. 
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b) Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu menggunakan sampel pada 

sektor industri  barang konsumsi. 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu ukuran dewan 

komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen, komite audit dan financial distress, sedangkan penelitian saat ini 

memakai variabel independen leverage, likuiditas, saham publik, ukuran 

dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris. 

b) Penelitian terdahulu memakai periode 2010-2012, sedangkan penelitian saat 

ini memakai periode 2012-2017. 

4. Hieu and Do (2015) 

 Tujuan penelitian ini untuk menguji faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Vietnam. Teknik 

analisis datanya menggunakan analisis regresi. Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu perusahaan industri dan manufaktur yang listing di ho cho 

minh stock exchange (HSX) dan hanoi stock exchange (HNX) untuk tahun 2012 

dan diperoleh sampel sebanyak 205 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan 

yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini yaitu ukuran perusahaandan 

kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan 

profitabilitas, leverage, kepemilikan negara, kepemilikan manajerial, dewan 

merdeka, CEO, dan jenis auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela. 
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Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen 

pengungkapan sukarela dan variabel independen menggunakan leverage 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, kepemilikan negara, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan asing, dewan merdeka, CEO dan jenis auditor eksternal, 

sedangkan penelitian saat ini memakai variabel independen leverage, 

likuiditas, saham publik, ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan 

komisaris. 

b) Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap perusahaan industri dan 

manufaktur yang listing, sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian 

terhadap sektor industri barang dan konsumsi. 

c) Penelitian terdahulu memakai periode 2012, sedangkan penelitian saat ini 

memakai periode 2012-2017. 

5. Birjandi, Behruz and Mohammad (2015) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang teori efek penelitian 

dan teori pemberian sinyal pada tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan 

terbuka di Tehran Stock. Teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi 

berganda. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan yang 

terdaftar di bursa saham Tehran (TSE) dari tahun 2008-2013 dan diperoleh 

sampel 45 perusahaan. Hasil dari penelitian ini yaitu likuiditas, leverage dan ROE 

berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 



14 

 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen 

pengungkapan sukarela dan variabel independen menggunakan leverage dan 

likuiditas. 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu likuiditas, leverage 

dan ROE, sedangkan penelitian saat ini memakai variabel independen 

leverage, likuiditas, saham publik, ukuran dewan komisaris dan frekuensi 

rapat dewan komisaris. 

b) Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar 

di bursa saham Tehran (TSE) sedangkan, penelitian saat ini melakukan 

penelitian terhadap sektor industri barang konsumsi. 

c) Penelitian terdahulu memakai periode 2008-2013, sedangkan penelitian saat 

ini memakai periode 2012-2017. 

6. Rozi, Meihendri dan Yunilma(2015) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh leverage, likuiditas 

dan saham publik terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. 

Populasi yang akan diamati dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2013 dengan 

jumlah populasi sebanyak 146 perusahaan. Pemilihan sampel yang akan dilakukan 

dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada 

suatu kriteria tertentu yang berjumlah 71 perusahaan. Hasil penelitian ini yaitu 
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likuiditas dan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, 

sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen 

pengungkapan sukarela dan variabel independen menggunakan leverage, 

likuiditas dan saham publik. 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu leverage, likuiditas, 

dan saham publik, sedangkan penelitian saat ini memakai variabel 

independen leverage, likuiditas, saham publik, ukuran dewan komisaris dan 

frekuensi rapat dewan komisaris. 

b) Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan 

penelitian saat ini melakukan penelitian terhadap sektor industri barang 

konsumsi. 

c) Penelitian terdahulu memakai periode 2011-2013, sedangkan penelitian saat 

ini memakai periode 2012-2017. 

7. Yesi  dan Herry (2015) 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi luas 

pengungkapan informasi sukarela pada laporan keuangan tahunan yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2011-2013. Sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Hasil 

dari penelitian ini yaitu likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap 
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pengungkapan sukarela, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen menggunakan 

pengungkapan sukarela dan variabel independen menggunakan leverage dan 

likuiditas. 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu leverage, 

profitabilitas dan likuiditas, sedangkan penelitian saat ini memakai variabel 

independen leverage, likuiditas, saham publik, ukuran dewan komisaris dan 

frekuensi rapat dewan komisaris. 

b) Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian saat ini 

melakukan penelitian terhadap sektor industri barang konsumsi. 

c) Penelitian terdahulu memakai periode 2011-2013, sedangkan penelitian saat 

ini memakai periode 2012-2017. 

8. Etik dan MI Mitha(2013) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan sukarela melalui internet pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI 2012. Sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang listing 

di BEI pada tahun 2012. Hasil dari penelitian ini yaitu ukuran perusahaan dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan leverage, 
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ROI, umur perusahaan dan NPM tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen menggunakan 

pengungkapan sukarela dan variabel independen menggunakan leverage. 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu leverage, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, ROI, umur perusahaan dan NPM, 

sedangkan penelitian saat ini memakai variabel independen leverage, 

likuiditas, saham publik, ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan 

komisaris. 

b) Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar 

di bursa Efek Indonesia (BEI) selain perusahaan perbankan dan keuangan, 

sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian terhadap sektor industri 

barang konsumsi. 

c) Penelitian terdahulu memakai periode 2012, sedangkan penelitian saat ini 

memakai periode 2012-2017. 

9. Firda dan Herry (2013) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme tata 

kelola perusahaan terhadap luas pengungkapan informasi strategis pada website 

perusahaan. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan 

regresi linier. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

manufaktur yang go public pada tahun 2010. Hasil dari penelitian ini adalah 
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frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela, sedangkan ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen 

dan kepemilikan blockholder tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen menggunakan 

pengungkapan sukarela dan variabel independen menggunakan ukuran dewan 

komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris. 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu frekuensi rapat 

dewan komisaris,ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen 

dan kepemilikan blockholder,  sedangkan penelitian saat ini memakai 

variabel independen leverage, likuiditas, saham publik, ukuran dewan 

komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris. 

b) Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap seluruh perusahaan 

manufaktur yang go public pada tahun 2010, sedangkan penelitian saat ini 

melakukan penelitian terhadap sektor industri barang konsumsi. 

c) Penelitian terdahulu memakai periode 2010, sedangkan penelitian saat ini 

memakai periode 2012-2017. 

10. Gadie dan Imam  (2012) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh struktur dan aktivitas 

good corporate governance terhadap luas pengungkapan informasi strategi secara 

sukarela pada website perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia. 
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Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini yaitu perusahaan nonfinancial yang sudah terdaftar di 

BEI pada tahun 2011 dan telah memiliki website yaitu sebanyak 126 perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, aktivitas dewan 

komisaris dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela, sedangkan proporsi dewan komisaris independen, aktivitas komite audit 

dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen menggunakan 

pengungkapan sukarela dan variabel independen menggunakan ukuran dewan 

komisaris dan aktivitas dewan komisaris. 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu ukuran dewan 

komisaris, aktivitas dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, aktivitas 

komite audit dan ukuran perusahaan, sedangkan penelitian saat ini memakai 

variabel independen leverage, likuiditas, saham publik, ukuran dewan 

komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris. 

b) Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap seluruh perusahaan non 

financial yang terdaftar di BEI tahun 2011, sedangkan penelitian saat ini 

melakukan penelitian terhadap sektor industri barang konsumsi. 

c) Penelitian terdahulu memakai periode 2011, sedangkan penelitian saat ini 

memakai periode 2012-2017. 
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11. Rr. Puruwita (2012) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Populasi yang akan diambil dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan dari sektor rill yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2009 dan terdapat 79 sampel. Teknik analisis data 

menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, 

sedangkan likuiditas, leverage dan porsi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen menggunakan 

pengungkapan sukarela dan variabel independen menggunakan leverage dan 

likuiditas. 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas, umur perusahaan, likuiditas dan leverage, sedangkan penelitian 

saat ini memakai variabel independen leverage, likuiditas, saham publik, 

ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris. 

b) Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada perusahaan sektor rill yang 

terdaftar di BEI, sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian terhadap 

sektor industri barang konsumsi. 

c) Penelitian terdahulu memakai periode 2009, sedangkan penelitian saat ini 

memakai periode 2012-2017. 
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12. Tarmizi (2012) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dewan komisaris dan 

transparansi : teori keagenan atau teori stewardship. Populasi yang digunakan 

adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Teknik analisis yang digunakan yaitu 

statistik deskriptif.Hasil penelitian ini adalah ukuran dewan, dewan independen, 

frekuensi pertemuan dewan, komite audit, dewan insider, ukuran perusahaan dan 

leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen menggunakan 

pengungkapan sukarela dan variabel independen menggunakan leverage, ukuran 

dewan dan frekuensi pertemuan dewan. 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu dewan, dewan 

independen, frekuensi pertemuan dewan, komite audit, dewan insider, ukuran 

perusahaan dan leverage, sedangkan penelitian saat ini memakai variabel 

independen leverage, likuiditas, saham publik, ukuran dewan komisaris dan 

frekuensi rapat dewan komisaris. 

b) Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian saat ini melakukan 

penelitian terhadap sektor industri barang konsumsi. 

c) Penelitian terdahulu memakai periode 2004-2010, sedangkan penelitian saat 

ini memakai periode 2012-2017. 
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13. Atma (2012) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan 

manufaktur di bursa efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 196 perusahaan. Teknik dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah 

saham publik dan umur listing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela, sedangkan leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela.  

Persamaan : 

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependen menggunakan 

pengungkapan sukarela dan variabel independen menggunakan leverage dan 

saham publik. 

Perbedaan : 

a) Penelitian terdahulu memakai variabel independen yaitu leverage, saham 

publik, profitabilitas, umur listing, sedangkan penelitian saat ini memakai 

variabel independen leverage, likuiditas, saham publik, ukuran dewan 

komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris. 

b) Penelitian terdahulu melakukan penelitian adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian saat ini 

melakukan penelitian terhadap sektor industri barang konsumsi. 
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c) Penelitian terdahulu memakai periode 2012, sedangkan penelitian saat ini 

memakai periode 2012-2017. 

Tabel 2.1 

Matrik Penelitian Terdahulu 

 

 

 

No 

 

 

Nama Peneliti 

Variabel Independen 

Leverage Likuiditas 
Saham 

Publik 

Ukuran 

Dewan 

Komisaris 

Frekuensi 

Rapat 

Dewan 

Komisaris 

1 Khairiah dan 

Raida  (2017) 
B B - - 

- 

2 Eko (2017) - TB - - - 

3 Godeliva dan 

Paskah (2015) 
- - - B 

- 

4 Hieu (2015) TB - - - - 

5 Birjandi, Behruz 

and 

Mohammad(201

5) 

B B - - 

- 

6 Rozi, Meihendri 

dan Yunilma 

(2015) 

TB B B - 

- 

7 Yessi dan Herry 

(2015) 
TB B - - 

- 

8 Etik dan MI 

Mitha (2013) 
TB - - - 

- 

9 Firda dan Herry 

(2013) 
- - - TB 

B 

10 Gadie dan Imam 

(2012) 
- - - TB 

TB 

11 Rr. Puruwita 

(2012) 
TB TB - - 

- 

12 Tarmizi (2012) B - - B B 

13 Atma (2012) B - TB - - 

Sumber : diolah 

Keterangan  : 

TB : Tidak Berpengaruh 

B    : Berpengaruh 
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2.2 Landasan Teori 

Teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian ini akan diuraikan 

sebagai berikut : 

2.2.1 Teori Agensi 

 Teori keagenan Wolk, James and John (2012:108) menjelaskan bahwa 

teori agensi adalah perilaku pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan, dalam  

hukum agen adalah orang yang dipekerjakan untuk mewakili kepentingan orang 

lain. Menurut Scott (2012:305) teori agensi merupakan konsep teori yang 

digunakan untuk memotivasi agent (manajemen) perusahaan untuk bertindak 

secara rasional atas nama principals (investor) ketika kepentingan agent 

(manajemen) berbenturan satu sama lain dengan kepentingan principals 

(investor), sedangkan menurut Suwarjono (2013:485) teori agensi didasari oleh 

penelitian menurut Jansen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa 

hubungan keagenan muncul yang disebabkan oleh agent (manajemen) 

dipekerjakan oleh principals (investor) untuk memberikan suatu jasa dan juga 

untuk pengambilan keputusan atau wewenang yang nantinya akan dilaporkan 

kepada pihak principals (investor). Hubungan keagenan ini, manajemen bertugas 

sebagai pihak yang memiliki akses secara langsung terhadap informasi yang ada 

dalam perusahaan.  

Salah satu hubungan agensi yang utama adalah antara kelompok 

manajemen dan pemilik perusahaan. Manajer dipekerjakan oleh pemilik 

perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan, sehingga membentuk hubungan 

keagenan. Tujuan manajer dan pemilik mungkin tidak sama, mudah untuk melihat 
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bagaimana perilaku manajer yang memaksimalkan utilitas dapat bertentangan 

dengan kepentingan pemilik yang tertarik untuk memaksimalkan laba atas 

investasi, konflik agensi muncul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian perusahaan. Pemisahan ini menyebabkan adanya asimetri informasi 

antara kedua belah pihak dan terdapat ketidakseimbangan informasi yang dimiliki 

kedua belah pihak. Penggunaan informasi perusahaan oleh agen adalah untuk 

dapat menentukan langkah stratejik agar perusahaan dapat going concern 

sedangkan penggunaan informasi oleh prinsipal adalah sebagai pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi. 

Agency Problem merupakan konsekuensi yang muncul diakibatkan 

investor tidak berperan aktif dalam pengelolaan perusahaan. Kondisi ini dapat 

memberikan peluang bagi manajer untuk mementingkan tujuan individu dari pada 

tujuan perusahaan, sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk 

mengantisipasi masalah tersebut.   

Terdapat tiga macam biaya keagenan, yaitu : 

1) Biaya Monitoring 

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi 

aktivitas dan perilaku agen didalam mengelola perusahaan dengan cara 

membayar auditor untuk mengaudit laporan keuangan dan membayar 

premi asuransi untuk perlindungan aset. 
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2) Biaya Bonding 

Merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk memberikan jaminan 

kepada prinsipal bahwa agen tidak melakukan perbuatan yang merugikan 

perusahaan. 

3) Residual Loss 

Merupakan biaya yang ditanggung prinsipal untuk mempengaruhi 

keputusan agen agar meningkatkan kesejahteraan prinsipal. 

Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi dan konflik agensi 

adalah dengan cara melakukan pengungkapan informasi secara penuh baik 

informasi keuangan maupun non keuangan. Pengungkapan yang bersifat sukarela 

bisa memberikan informasi yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan 

keuangan perusahaan secara langsung.Informasi yang disampaikan perusahaan 

kepada stakeholder yang dimaksudkan agar dapat meningkatkan kepercayaan 

kepada perusahaan karena perusahaan sudah lebih terbuka dengan para 

stakeholder mengenai internal perusahaan (Godeliva dan Paska, 2015). 

 Teori ini untuk menjawab variabel ukuran dewan komisaris, frekuensi 

rapat dewan komisaris dan kepemilikan saham publik, dimana pada teori ini 

prinsipal memberikan wewenang terhadap agen untuk mengambil keputusan yang 

baik untuk perusahaan tersebut, kadang kala para agen atau manajer tidak 

mengungkapkan semua tentang kondisi perusahaan dan akhirnya membuat tata 

kelola perusahaan menjadi buruk.  
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2.2.2 Teori Sinyal 

Teori Sinyal menurut Brigham dan Hosuton (2013:184) merupakan suatu 

perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait 

pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk masa mendatang, 

sedangkan menurut Scott (2012:475) teori sinyal merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan yang akan memberikan sinyal kepada 

investor tentang bagaimana manajemen memandang suatu prospek masa depan 

suatu perusahaan. Sinyal ini dapat berupa informasi mengenai apa yang dilakukan 

oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa 

promosi dan informasi lain yang menyatakan bahwa kinerja perusahaan tersebut 

lebih baik dari pada perusahaan lain. Teori sinyal juga bisa  membantu pihak 

perusahaan, pemilik serta pihak luar perusahaan dalam mengurangi asimetri 

informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan 

keuangan dan untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini 

keandalan informasi laporan keuangan yang disampaikan oleh pihak perusahaan, 

perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang 

laporan keuangan.  

Dalam teori sinyal terdapat persepsi umum yang menyatakan bahwa 

manajemen pada perusahaan yang memiliki kinerja baik akan lebih terbuka 

dengan informasi daripada manajemen pada perusahaan yang berkinerja buruk. 

Berdasaskan teori sinyal, pada situasi tersebut manajemen semakin giat untuk 

meningkatkan keyakinan pemegang saham dan mendukung kontrak manajemen. 

Teori ini menyatakan bahwa pengungkapan informasi sukarela yang dilakukan 
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oleh perusahaan untuk memberikan sinyal pada pihak eksternal tentang keadaan 

perusahan tersebut. Terkait dengan kinerja perusahaan, teori sinyal dapat 

menyatakan dimana perusahaan yang kinerjanya bagus, yaitu salah satunya dilihat 

dari tingkat profitabilitas perusahaan, akan cendrung memberikan sinyal melalui 

pengungkapan yang lebih luas agar memperlihatkan kualitas perusahaan yang 

baik. 

 Teori ini untuk menjawab variabel leverage dan likuiditas. Pada kedua 

variabel tersebut dimana teori sinyal membantu para investor untuk mengetahui 

kondisi suatu perusahaan dari sebuah laporan keuangan, dan dari laporan 

keuangan tersebut para investor mendapatkan sinyal apakah nantinya akan 

menanamkan sahamnya atau tidak pada perusahaan tersebut.  

2.2.3 Pengungkapan (Disclosure) 

  Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. Secara teknis, pengungkapan yaitu langkah akhir dalam proses 

akuntansi berupa penyajian informasi dalam bentuk seperangkat statemen 

keuangan (Suwardjono, 2013 :578). Pengungkapan yaitu bagian akhir dari proses 

akuntansi yang menyajikan informasi pada pemangku kepentingan dalam bentuk 

pelaporan keuangan maupun non keuangan pada sebuah perusahaan. 

Pengungkapan informasi yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan berupa 

pengungkapan wajib (mandotary disclosure) dan pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure). 

  Pengungkapan wajib yaitu pengungkapan suatu informasi yang diwajibkan 

dalam suatu laporan tahunan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
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(POJK) Nomor 29/ POJK.04/2016 tentang laporan emiten atau perusahaan publik. 

Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang diantaranya ikhtisar data 

keuangan penting, informasi saham, laporan direksi, laporan dewan komisaris, 

profil emiten atau perusahaan publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata 

kelola emiten atau perusahaan publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan 

emiten atau perusahaan publik, laporan keuangan yang telah diaudit, dan surat 

pernyataan angota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab 

atas laporan tahunan. Perusahaan wajib mengungkapkan muatan sebagai berikut 

pada laporan tahunan . 

Tabel 2.2 

DAFTAR PENGUNGKAPAN WAJIB 

 

No Indeks Pengungkapan Wajib 

1 Ikhtisar Data Keuangan Penting: 

2 Informasi Saham; 

3 Laporan Direksi; 

4 Laporan Dewan Komisaris; 

5 Profil Emiten atau Perusahaan Publik; 

6 Analisis dan Pembahasan Manajemen; 

7 Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik; 

8 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten 

atau Perusahaan Publik; 

9 Laporan Tahunan yang Telah Diaudit; 

10 

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota 

Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas 

Laporan Tahunan; 

 Sumber : SK POJK/Nomor 29/ POJK.04/2016 
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Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) 

  Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan diluar yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau 

peraturan atas badan pengawasan (Suwardjono, 2013:583). Pengungkapan 

sukarela sebagai pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh 

perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan 

yang melebihi yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela memberikan informasi 

akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk mengambil 

keputusan oleh para pemakai laporan tahunan. Semua perusahaan publik 

diwajibkan memenuhi pengungkapan minimum, namun mempunyai perbedaan 

secara substansial dalam hal jumlah tambahan suatu informasi yang diungkapkan 

ke pasar modal. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dapat dengan 

leluasa dilakukan perusahaan sesuai kepentingan perusahaan yang dianggap 

relevan dan mendukung dalam keputusan ekonomi yang akan dilakukan oleh 

pengguna informasi tahunan.  

  Pengungkapan sukarela bisa mengungkapkan butir-butir informasi selain 

yang berkaitan tentang keungan perusahaan yang dilakukan secara leluasa dimana 

tidak menghalangi manajemen untuk memberikan tambahan pengungkapan secara 

sukarela. Standar-standar akuntansi biasanya tidak mewajibkan pengungkapan 

yang maksimal, tetapi tidak menghalangi manajemen untuk memberikan 

tambahan pengungkapan informasi secara sukarela. Pertimbangan manajemen  

dalam kebijkannya mengungkapkan informasi secara sukarela umumnya 

dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Informasi pengungkapan sukarela 
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yang diungkapkan oleh penelitian terdahulu sebanyak 33 item dimana berupa 

informasi strategi dan tujuan perusahaan, bagan atau uraian yang menjelaskan 

pembagian wewenang dan tanggung jawab, informasi mengenai kegiatan 

investasi dan informasi mengenai analisis pesaing (Yesi dan Herry, 2015). 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ada 23 item pengungkapan sukarela, di 

dalam penelitian ini saya menggunakan 33 item pengungkapan sukarela yang 

didapatkan dari penelitian terdahulu yaitu Yesi dan Herry (2015). Luas 

pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi, sosial  budaya suatu  negara, teknologi informasi, 

kepemilikan perusahaan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga 

yang berwenang.  

  Menurut Rr. Puruwita (2012) dalam mengambil keputusan untuk 

melakukan pengungkapan, suatu perusahaan akan memperhatikan manfaat dan 

biaya yang ditimbulkannya. Perusahaan akan mengungkapkan informasi secara 

sukarela jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi lebih besar 

dari pada biayanya. Manfaat pengungkapan diperoleh karena pengungkapan 

informasi perusahaan akan membantu investor dan kreditor dalam memahami 

kondisi perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi, bila 

manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar 

dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengungkapkannya maka 

perusahaan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut. 

Tujuan perusahaan melakukan pengungkapan informasi secara sukarela 

yaitu agar meningkatkan kredibilitas dan menunjukkan kesuksesan perusahaan 
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melalui informasi yang disampaikan kepada stakeholder agar perusahaan terlihat 

lebih transparan dan untuk mendapatkan atau memperoleh tambahan modal atau 

pinjaman dari pihak ketiga. Meningkatnya kredibilitas suatu perusahaan melalui 

informasi yang disampaikan kepada stakeholder akan mampu meningkatkan 

kepercayaan stakeholder pada perusahaan untuk dapat memberidana yang 

diperlukan perusahaan. Penelitian mengenai pengungkapan sukarela dalam 

laporan tahunan masih penting dilakukan karena pengungkapan sukarela 

informasi laporan tahunan sangat diperlukan pihak-pihak pengguna khususnya 

stakeholder untuk menilai kinerja perusahaan,menilai return saham yang 

diperoleh dan untuk menganalisis kelangsungan usaha perusahaan (Rr. Puruwita, 

2012). 

Cara untuk menghitung pengungkapan sukarela dapat dilakukan dengan 

menghitung jumlah butir indeks pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Sampel indeks pengungkapan suatu perusahaan dapat diperoleh dengan cara : 

a. Memberikan skor item pengungkapan dengan nilai 1 jika perusahan 

melakukan pengungkapan sesuai item pengungkapan yang telah 

ditentukan dan memberikan nilai nol jika perusahaan tidak 

mengungkapkan item pengungkapan yang telah ditentukan. 

b. Menjumlahkan skor yang diperoleh dari setiap suatu perusahaan 

untuk mendapatkan skor total. 

c. Menghitung kelengkapan indeks pengungkapan dengan cara 

membagi total skor yang diperoleh setiap perusahaan dengan total 

skor indeks pengungkapan yang ditentukan. 
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Menghitung Indeks pengungkapan sukarela dengan cara  : 

     IPS = 
N

S
 

Keterangan : 

IPS : Indeks Pengungkapan Sukarela 

N  : Item kelengkapan pengungkapan sukarela yang disajikan  

perusahaan 

S  : Semua item kelengkapan pengungkapan sukarela yang ditentukan 

2.2.4 Leverage 

Rasio leverage menunjukkan seberapa jauh dana yang disediakan kreditur 

yang nanti digunakan untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan (Mamduh,2016 

: 79). Tujuan perhitungan rasio leverage yaitu untuk mengukur kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio leverage  yang tinggi 

akan menunjukkan tinggiya resiko yang ditanggung oleh sebuah perusahaan.  

Berikut adalah cara untuk mengukur leverage : 

1. DAR (Debt to Asset Ratio) 

Debt to Asset Ratio digunakan untuk mengukur keseimbangan proporsi 

antara aset perusahaan yang akan didanai oleh kreditur dan didanai oleh 

perusahaan, dengan perhitungan sebagai berikut : 

DAR (Debt to Asset Ratio) =  

Semakin tinggi nilai Debt to Asset Ratio, maka semakin buruk kondisi 

perusahaan. Jika nilai Debt to Asset Ratio kecil maka semakin baik kondisi 

perusahaan. 
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2. DER (Debt to Equity Ratio) 

Debt to Equity Ratio digunakan untuk mengukur proporsi antara ekuitas 

suatu perusahaan yang didanai oleh kreditur dan juga didanai oleh 

perusahaan, dengan perhitungan sebagai berikut : 

DER (Debt to Equity Ratio) = 
Total Liabilitas

Total Ekuitas
 

Semakin tinggi nilai Debt to Equity Ratio, maka semakin buruk kondisi 

suatu perusahaan. Jika nilai Debt to Equity Ratio kecil maka akan semakin 

baik kondisi suatu perusahaan. 

2.2.5 Likuiditas 

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapatdihitung 

menggunakan sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aset lancar dan 

utang lancar (Mamduh, 2016 : 77).  

Rasio likuiditas dapat diukur dengan: 

Rasio Lancar :  

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset lancar dapat menutupi hutang-

hutang lancar. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan hutang lancar 

semakin tinggi perusahaan dapat menutupi hutang jangka pendeknya. 

Perusahaan seperti ini akan cenderung untuk dapat melakukan 

pengungkapan  informasi dengan lebih luas karena ingin menunjukkan suatu 

perusahaan tersebut kredibel. Sebaliknya, jika likuiditas dipandang oleh pasar 

sebagai ukuran kinerja, maka perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah 
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perlu memberikan informasi lebih rinci sebagai upaya menjelaskan lemahnya 

kinerja manajemen. 

2.2.6 Saham Publik 

Saham publik sendiri merupakan tingkat kepemilikan saham oleh individu 

diluar dari perusahaan yang dimana tidak memiliki hubungan istimewa dengan 

perusahaan. Pengukuran persentase kepemilikan saham publik yaitu dengan cara 

membagi perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki masyarakat dengan 

jumlah saham yang beredar.  

Proporsi kepemilikan saham publik dapat mewakili presentase saham yang 

telah dimiliki oleh publik atau masyarakat. Semakin banyak saham yang dimiliki 

oleh publik, maka semakin besar tekanan yang dihadapi perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi secara sukarela lebih banyak. Teori keagenan 

menyatakan bahwa semakin menyebar kepemilikan saham suatu perusahaan, 

maka perusahaan diekspektasikan akan mengungkapkan informasi sukarela lebih 

banyak tujuannya untuk mengurangi biaya keagenan. Persentase saham yang akan 

ditawarkan kepada publik dapat menunjukkan besarnya private information yang 

harus di sharing-kan untuk manajer kepada publik. Private information 

merupakan sebuah informasi internal yang awalnya hanya diketahui oleh manajer, 

contohnya seperti standar yang dipakai dalam pengukuran kinerja perusahaan, 

keberadaan perencanaan bonus dan sebagainya. Public investor dapat 

mengakibatkan manajer berkewajiban untuk memberikan suatu informasi internal 

secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (Rozi, Meihendri dan 

Yunilma,  2015).  
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2.2.7 Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung 

jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasehat 

kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate 

governance (Muh Arif, 2016).Ukuran dewan komisaris adalah seluruh anggota 

dewan komisaris yang berada dalam perusahaan yang menjalankan fungsi 

operasional perusahaan serta berusaha mewujudkan cita-cita perusahaan demi 

kepentingan pemegang saham. 

Besarnya ukuran dewan komisaris akan menambah pengetahuan masing-

masing dewan yang akan membantu dalam menjalankan perusahaan tersebut. 

Ukuran dewan komisaris yaitu terdiri dari komisaris utama, komisaris independen 

dan komisaris. Kedudukan setiap masing-masing anggota dewan komisaris, 

termasuk komisaris utama adalah setara. Pada teori agensi, dewan komisaris 

dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajer karena 

perilaku oportunisnya (Jensen dan Mecking, 1976). 

Ukuran dewan komisaris yang besar nantinya dapat meningkatkan 

pengawasan terhadap suatu manajemen dan dapat mengurangi masalah keagenan 

dan pengungkapan yang lebih transparan. Pengukuran ukuran dewan komisaris 

dengan cara menjumlahkan anggota dewan komisaris yang terdapat di dalam 

dalam perusahaan. 

2.2.8 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 

Rapat dewan komisaris merupakan suatu forum komunikasi paling penting 

antar komisaris. Berdasarkan perspektif teori keagenan, frekuensi rapat dapat 
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dipandang sebagai proksi waktu yang digunakan oleh dewan untuk melaksanakan 

kegiatan memonitoring (Firda dan Herry, 2013). Frekuensi ini dapat dikatakan 

dengan istilah lain seperti frekuensi pertemuan dewan yang biasanya digunakan 

untuk mendiskusikan dan pertukaran pikiran antar dewan dalam mengawasi 

manajemen (Tarmizi, 2012). Istilah lainnya juga seperti aktivitas dewan komisaris 

memiliki arti secara umum berhubungan dengan agenda dewan yang secara tipikal 

memfokuskan pekerjaan dewan melalui pertemuan dewan, menyediakan forum 

penting untuk berkomunikasi antar direktur dengan manajer berkenaan dengan isu 

dari tinjauan operasional ke rencana bisnis (Gadie dan Imam, 2012). 

Gagasan ini didukung oleh penelitian Firda dan Herry (2015) yang 

menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris  berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela. Hal ini dikarenakan semakin seringnya rapat 

dilaksanakan maka akan sering ada pertemuan antar dewan komisaris yang 

diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengungkapan khususnya pengungkapan 

sukarela. 

2.2.9 Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Sukarela. 

Rasio leverage sendiri yaitu perbandingan antara hutang dengan aset yang 

memberitahu kemampuan perusahaan tersebut dalam pemenuhan kewajiban 

jangka panjang. Modal yang didapat dari pihak ekstrenal ataupun kreditur, 

harusnya meminta pertanggung jawaban perusahaan tersebut dalam penggunaan 

modal yang didapat, nantinya dari pihak kreditur akan terus memantau kondisi 

financial debitur untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur melakukan 

kewajibannya saat jatuh tempo. Seiring dengan tuntutan dari kreditur terhadap 
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informasi tersebut, maka jika perusahaan memilikirasio hutang (leverage) yang 

tinggi, maka akan dapat melakukan pengungkapan yang lebih luas. 

Gagasan ini didukung oleh penelitian Godeliva dan Paska(2015) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hal 

ini dikarenakan rasio tetap akan meningkat pengungkapan sukarela. 

2.2.10 Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan Sukarela. 

 Likuiditas yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Perusahaan dengan 

likuiditas yang tinggi nantinya akan memberikan sinyal kepada perusahaan yang 

lain bahwa mereka lebih baik dari pada perusahaan lainnya. Perusahaan cendrung 

melakukan pengungkapan yang lebih luas karena ingin menunjukkan kinerja 

perusahaan yang dapat dipercaya. 

Kondisi sebuah perusahaan dapat dikatakan sehat jika dapat menunjukkan 

tingkat likuiditas yang berhubungan dengan tingkat pengungkapan yang lebih. 

Sinyal tersebut dilakukan dengan memberikan informasi yang luas tentang apa 

yang mereka lakukan. Harapannya bahwa kekuatan financial suatu perusahaan 

nantinya akan lebih cendrung memberikan pengungkapan yang lebih untuk 

memberikan informasi yang lebih luas. 

Gagasan ini didukung oleh penelitian Birjandi, Behruz and Mohammad 

(2015) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela. Hal ini dikarenakan kenaikan rasio tetap akan meningkatkan 

pengungkapan sukarela. 
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2.2.11 Pengaruh Saham Publik Terhadap Pengungkapan Sukarela. 

Kepemilikan saham publik merupakan kepemilikan oleh masyarakat 

(publik) atas penanaman modalnya melalui kepemilikan saham, sehingga 

masyarakat (publik) juga merupakan bagian dari pemilik yang tentu saja 

menginginkan segala bentuk informasi mengenai perusahaan terkait agar dapat 

mengetahui perkembangan perusahaan atas dana yang mereka tanamkan. Pada 

dasarnya pengungkapan sukarela yang dicantumkan menjadi bahan pertimbangan 

saat penyusunan laporan keuangan. Dengan jumlah kepemilikan saham publik 

yang semakin besar, emiten dituntut untuk melaporkan kondisi pada perusahaan 

semakin luas untuk dilaporkan pada publik agar nantinya tidak timbul asimetri 

informasi. Semakin banyak saham yang akan dijual ke publik maka semakin 

banyak juga saham perusahaan yang beredar di masyarakat, dengan begitu akan 

semakin menuntut perusahaan untuk meluaskan pengungkapan informasi secara 

suakarela. Perusahaan menuntut informasi yang sangat lengkap mengenai 

perusahaan untuk mengawasi aktivitas suatu manajemen sehingga kepentingan 

dalam perusahaan dapat terpenuhi. 

Gagasan ini didukung oleh penelitian Rozi, Meihendri dan Yunilma (2015) 

semakin besar presentase saham yang dilepas perusahaan kepada publik, semakin 

besar pula kontrol publik terhadap kebijakan perusahaan, sehingga nantinya 

publik atau masyarakat membutuhkan pengungkapan informasi secara sukarela 

lebih banyak dari perusahaan yang bersangkutan agar bisa memantau 

perkembangan perusahaan. 
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2.2.12 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan  

Sukarela. 

 Dewan komisaris memiliki keterkaitan dengan pengungkapan sukarela. 

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung 

jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 

kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate 

governance. Semakin banyak jumlah dewan komisaris pada perusahaan maka 

semakin baik tata kelola perusahaan tersebut, sehingga semakin banyak informasi 

sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut. 

 Gagasan ini didukung oleh penelitian Godeliva dan Paska (2015) yang 

menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela. Hal ini menyatakan bahwa keberadaaan dewan komisaris yang besar 

dalam perusahaan dapat meningkatkan mengungkapan sukarela. Semakin banyak 

dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan maka akan meningkatan 

pengawasan, sehingga dewan komisaris mampu menekankan kebijakan direksi 

untuk melakukan pengungkapan secara lebih luas. 

2.2.13 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap 

Pengungkapan Sukarela. 

Frekuensi rapat dewan komisaris suatu forum paling penting antar 

komisaris. Dewan komisaris yang aktif biasanya diukur dengan seberapa sering 

mereka melakukan pertemuan. Dengan seringnya dilakukan pertemuan dewan 

komisaris, maka pengawasan terhadap manajemen akan meningkat dan 

pengungkapan yang akan dilakukan oleh manajemen pun akan semakin luas.  
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Gagasan ini didukung oleh penelitian Tirmizi (2012) semakin seringnya 

rapat diadakan maka akan seringnya pertemuan antar dewan komisaris yang 

diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajer sehingga 

dapat meningkatkan tingkat pengungkapan khususnya pengungkapan sukarela 

pada perusahaan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Pada penelitian ini menganalisis tentang Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pengungkapan sukarela subsektor industri barang konsumsi. 

Kerangka pemikiran sebagaimana dijelaskan di atas dapat digambarkan sebagai 

berikut :

 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas kemungkinan terdapat adanya pengaruh 

antara variabel leverage, likuiditas, saham publik, ukuran dewan komisaris dan 

frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela. 

 



42 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1 : Leverage berpengaruh  terhadappengungkapansukarela. 

H2 : Likuiditas berpengaruhterhadap pengungkapan  sukarela. 

H3 : Saham publik berpengaruh terhadap pengungkapansukarela. 

H4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 

H5 : Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela. 


