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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, semakin banyak bermunculan perusahaan-perusahaan 

yang baru di segala bidang, hal ini menimbulkan persaingan yang ketat pula di 

antara perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan semakin berlomba-lomba 

untuk menjadi yang terbaik, hal ini ditunjukkan dengan cara peningkatan laba dan 

indeks transparansi. Perusahaan semakin dituntut untuk lebih transparan dalam hal 

pengungkapan informasi perusahaan, hal ini berkaitan dengan informasi yang 

disajikan kepada para investor dan pemegang saham di dalam pengambilan 

keputusan perusahaan. Informasi yang disajikan oleh perusahaan sendiri tertuang 

di dalam pelaporan keuangan perusahaan yang terbagi menjadi dua, yaitu laporan 

keuangan dan laporan tahunan. 

Laporan tahunan berguna untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dan 

informasi lainnya kepada para pemegang saham, stakeholders, dan kreditor. 

Laporan tersebut juga merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

bagi para manajer di dalam suatu perusahaan. Menurut Juniarti (2009), 

pengungkapan informasi di dalam laporan tahunan suatu perusahaan secara garis 

besar terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan 

pengungkapan yang diwajibkan oleh standar akuntansi dan peraturan yang 

berlaku, pengungkapan ini tertuang di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK) Nomor : KEP-431 / BL / 
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2012 peraturan X.K.6 yang memuat ikhtisar data keuangan, laporan dewan 

komisaris, laporan dewan direksi, profil perusahaan, tata kelola perusahaan, 

analisis dan pembahasan manajemen, tanggung jawab direksi atas laporan 

keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit (Sari dan Julianto, 2016). 

Pengungkapan sukarela pada dasarnya tidak diwajibkan atau tidak diatur di dalam 

peraturan pemerintah, dalam arti perusahaan diberikan kebebasan untuk 

menyusunnya, pengungkapan ini memuat tentang informasi tambahan yang 

dipandang relevan di dalam pengambilan keputusan, seperti informasi mengenai 

perkiraan penjualan, perkiraan laba, perkiraan aliran kas tahun depan, strategi 

perusahaan jangka panjang, dan informasi non-keuangan lainnya (Achmad, 2007). 

Pengungkapan sukarela merupakan suatu cara untuk meningkatkan kredibilitas 

laporan keuangan suatu perusahaan dan untuk membantu para investor di dalam 

memahami strategi bisnis suatu perusahaan (Healy dan Palepu, 2001). 

Pengungkapan sukarela yang terlalu luas akan mengakibatkan kompleksitas 

keputusan di dalam penyajian pengungkapan, dan manajer akan dihadapkan pada 

situasi yang sulit ketika harus memilih untuk mengurangi risiko litigasi atau 

melindungi informasi kepemilikan para pemegang saham (Braam dan Borghans, 

2014). Di sisi lain, perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian lingkungan dan 

persaingan bisnis yang begitu ketat. Suatu organisasi pada akhirnya akan 

cenderung untuk meniru organisasi lainnya yang dianggap lebih berhasil ketika 

menghadapi ketidakpastian lingkungan dan persaingan bisnis yang ketat ini 

(DiMaggio dan Powell, 1983). Kondisi meniru praktik organisasi lain ini disebut 

isomorfisma memesis (memetic isomorphism), dan hal ini dapat disebabkan 
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karena adanya jabatan rangkap dewan direksi (directorates interlock) yang dapat 

berpengaruh pada pengungkapan sukarela. Jabatan rangkap dewan direksi 

merupakan suatu keadaan di mana dewan direksi / dewan komisaris di suatu 

perusahaan menjabat dewan direksi / dewan komisaris di perusahaan lain 

(Mizruchi, 1996). Penelitian mengenai pengaruh jabatan rangkap dewan direksi 

terhadap pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh Braam dan Borghans 

(2014), penelitian ini menemukan bahwa jabatan rangkap dewan direksi 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian serupa juga 

telah dilakukan oleh Ahmad dan Septiani (2017), yaitu adanya pengaruh positif 

pada perusahaan yang memiliki ikatan jabatan rangkap dewan direksi terhadap 

pengungkapan sukarela. 

Pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan selain dipengaruhi oleh faktor 

internal perusahaan, yaitu jabatan rangkap dewan direksi, juga dapat dipengaruhi 

oleh faktor eksternal perusahaan, yaitu dari pihak auditor eksternal. Perusahaan 

audit tidak hanya bekerja untuk satu perusahaan saja, tetapi juga bekerja untuk 

beberapa perusahaan. Kondisi ini disebut interlock auditor eksternal (external 

auditors interlock), dan hal ini memungkinkan auditor eksternal untuk 

menggunakan pengalaman dan kemampuan mereka dari satu perusahaan ke 

perusahaan lainnya. Untuk meningkatkan kualitas dan reputasi audit yang baik, 

perusahaan audit akan mencoba meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan 

dengan keahlian yang dimiliki (Braam dan Borghans, 2014). Selain itu, kualitas 

audit yang tinggi berdampak pada kualitas pengungkapan dengan meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan suatu perusahaan (Dunn dan Mayhew, 2004). 
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Penelitian mengenai pengaruh interlock auditor eksternal telah dilakukan oleh 

Braam dan Borghans (2014), penelitian ini menemukan bahwa interlock auditor 

eksternal mempengaruhi pengungkapan sukarela yang terkait dengan informasi 

keuangan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela yaitu proporsi 

kepemilikan saham publik. Proporsi kepemilikan saham oleh publik merupakan 

perbandingan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh publik dengan yang 

dimiliki oleh perusahaan (Bernadetta, 2012). Penelitian mengenai pengaruh 

kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh 

Bernadetta (2012), penelitian ini menemukan bahwa variabel kepemilikan saham 

publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 

Penelitian ini sejalan dengan Leony (2011) dan Delvinur (2015) yang menemukan 

bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan kepemilikan saham publik terhadap 

pengungkapan sukarela laporan tahunan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela yaitu biaya 

kepemilikan (proprietary cost), menurut penelitian yang dilakukan oleh Zhang 

(2005), Nabor dan Suardana (2014), Berger dan Hann (2007), Singh dan Zahn 

(2008), serta Fee dan Thomas (2012), variabel biaya kepemilikan memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 

Peneliti menguji kembali variabel-variabel sebelumnya, yaitu penelitian dari 

Ahmad dan Septiani (2017) tentang “Pengaruh Interlock Dewan Direksi dan 

Interlock Auditor Eksternal terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan 

Tahunan” dengan menambahkan variabel baru, yaitu kepemilikan saham publik 
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dan biaya kepemilikan, sehingga variabel yang digunakan menjadi lebih beragam. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH JABATAN RANGKAP DEWAN DIREKSI, 

INTERLOCK AUDITOR EKSTERNAL, KEPEMILIKAN SAHAM 

PUBLIK, DAN BIAYA KEPEMILIKAN TERHADAP PENGUNGKAPAN 

SUKARELA LAPORAN TAHUNAN” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Apakah jabatan rangkap dewan direksi berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela laporan tahunan? 

2. Apakah interlock auditor eksternal berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan? 

3. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan? 

4. Apakah biaya kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Memperoleh bukti empiris apakah jabatan rangkap dewan direksi 

berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan. 

2. Memperoleh bukti empiris apakah interlock auditor eksternal 

berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan. 
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3. Memperoleh bukti empiris apakah kepemilikan saham publik 

berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan. 

4. Memperoleh bukti empiris apakah biaya kepemilikan berpengaruh 

terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi empiris dalam pengembangan ilmu akuntansi dan bagi 

pengembangan penelitian sebelumnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Manfaat Eksternal 

Bagi pengguna keuangan dan investor, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan 

mengenai pengaruh jabatan rangkap dewan direksi, interlock auditor 

eksternal, kepemilikan saham publik, dan biaya kepemilikan 

terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan, sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan. 
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1.4. Kerangka Pikir Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela 

laporan tahunan suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela 

laporan tahunan yaitu, jabatan rangkap dewan direksi, interlock auditor 

eksternal, kepemilikan saham publik, dan biaya kepemilikan. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi berganda, sehingga dapat 

mengetahui apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela laporan tahunan atau justru sebaliknya. 

Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang 

telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti menggunakan 

laporan tahunan perusahaan guna memperoleh data terkait jabatan rangkap 

dewan direksi, interlock auditor eksternal, kepemilikan saham publik, dan 

biaya kepemilikan sehingga peneliti dapat menganalisis pengaruhnya 

terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan. Artinya, peneliti 

menggunakan analisis regresi berganda untuk menganalisis data guna 

memperoleh kesimpulan. 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 : Jabatan Rangkap Dewan Direksi (+) 

H2 : Interlock Auditor Eksternal (+) 

H3 : Kepemilikan Saham Publik (+) 

H4 : Biaya Kepemilikan (+) 

Pengungkapan Sukarela 

Laporan Tahunan 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bagian yang dibagi menjadi 

beberapa sub-bab, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipahami dengan 

mudah. Secara singkat, sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini terdiri dari landasan teori dan pengembangan hipotesis yang 

mana menguraikan teori-teori yang digunakan peneliti, konsep dan penelitian 

sebelumnya yang relevan, hingga hipotesis yang dikembangkan dalam 

penelitian ini. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi informasi mengenai populasi dan sampel, sumber dan 

jenis data, serta definisi dan pengukuran variabel yang digunakan di dalam 

penelitian ini, serta metode analisis data / uji hipotesis. 

Bab IV Hasil dan Analisis 

Bab hasil dan analisis berisi tentang analisis hasil penelitian untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 
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Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menjelaskan tentang hasil evaluasi yang telah dirangkum 

menjadi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, serta keterbatasan dan 

saran yang diberikan peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




