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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

A. REVIEW PENELITIAN TERDAHULU 

 

Wulandari, 2015 menjelaskan Profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, 

Likuiditas dan Leverage tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan tertentu 

terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Multivariate. Untuk variabel 

dependennya adalah Pengungkapan Informasi Sukarela, dan variabel 

independennya adalah Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas.  

Fitriana, 2014 menjelaskan Profitabilitas, Ukuran KAP, dan Proporsi 

Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela,  

sedangkan Leverage berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan 

sukarela. Sementara itu, ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode Regresi Linier Berganda. Untuk variabel 

dependennya adalah Pengungkapan Sukarela, dengan variabel independennya 

adalah Leverage, Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, 

Ukuran KAP, dan Proporsi Dewan Komisaris. 
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Suhardjanto, 2010 menjelaskan Presiden Komisioner, Ukuran Perusahaan, 

dan Leverage merupakan variabel yang paling kuar untuk memprediksi 

pengungkapan sukarela. Sedangkan Presiden Komisioner, Leverage, dan 

Profitabilitas dalam tingkat determinan daapat memprediksi pengungkapan 

sukarela. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Regresi 

logistik. Untuk variabel dependennya adalah Pengungkapan Informasi 

Sukarela, dengan variabel independennya adalah Leverage, Profitabilitas, dan 

Likuiditas.  

Putri, 2010 menjelaskan Likuiditas tidak berpengaruh signifinkan terhadap 

tingkat pengungkapan sukarela, Leverage berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengungkapan sukarela, Profitabilitas  berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengungkapan sukarela, Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan sukarela, Kepemilikan Manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, dan 

Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan sukarela. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Regresi 

Linier Berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah Luas 

Pengungkapan Sukarela, sedangkan variabel independennya adalah Likuiditas, 

Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan 

Institusional. 

Haryanto dan Yunita, 2008 menjelaskan Likuiditas, Leverage, Ukuran 

Perusahaan, dan Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap 

Pengungkapan Sukarela. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi 
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multivariate. Untuk variabel dependennya adalah pengungkapan sukarela, dan 

variabel independennya adalah Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan 

Profitabilitas.  

 

B. LANDASAN TEORI 

 

a.Teori Signal (Signaling Teory) 

 

Menurut Jama’an (2008) teori signal mengemukakan tentang 

bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada 

pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang 

sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. 

Sinyal yang diberikan bisa berupa promosi atau informasi lain yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. 

Sehingga ketika perusahaan dianggap memiliki sinyal yang baik maka 

kesempatan untuk menarik investasi dari investor akan terbuka lebar. Hal 

ini dikarenakan investor akan cendetung memilih perusahaan yang memiliki 

sinyal yang baik untuk bisa memberikan jaminan ketika investor berinvetasi 

ke perusahaan terkait. 

Teori Signaling menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan (www.repository.unsu.ac.id). Informasi merupakan unsur 

penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya 

menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik untuk keadaan masa 

http://www.repository.unsu.ac.id/
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lalu, saat ini maupun keadaan masa daatang bagi kelangsungan hidup suatu 

perusahaan dan bagaiana pasaran efeknya. Menurut Jogiyanto (2000:392), 

informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan 

memberikan signal bagi investro dalam pengambilan keputusan investasi. 

Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan 

pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. 

Ivane (2005:16) menjelaskan pengumuman informaasi akuntansi 

memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di 

masa mendatang (good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan 

perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin 

melalui perubahan volume perdagangan saham. Dengan demikian 

hubungan antara publikasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan 

ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat 

dilihat dalam efisiensi pasar. 

 

b.Teori Agency 

 Teori keagenan (Agency Theory) dikembangkan di tahun 1970-an 

terutama pada tulisan Jensen dan Meckling (1976) pada tulisan yang 

berjudul “Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and 

Ownership Structure”. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara 

pemegang saham (shareholder) sebagai prinsip dan manajemen sebagai 

agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham 

untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, 

maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua 
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pekerjaannya kepada pemegang saham. Jensen dan Meckling dalam Isnanta 

(2008) menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang 

saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen 

merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi 

kepentingan pemegang saham.  

 Teori agensi merupakan salah satu teori yang mendasari penelitian 

tentang luas pengungkapan laporan keuangan. Teori ini menjelaskan 

hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak 

lain bertindak sebagai prinsipal (Wulandari, 2015). Hubungan agensi 

dipaparkan oleh Pramono (2011) dalam Wulandari (2015) sebagai berikut: 

“...a control under wich one or ore person the principal(s) engage another 

person (the agent) to perform some sservice on their behalf which involves 

delegating some decision making authority to the agent. If both paties to the 

relathionship are untility maximmizer, there is good reason to belive that 

the agent will not always act in the best interest of the principal”. 

 Teori keagenan memperlihatkan adanya asimetri informasi antara 

manajer sebagai agen dan pemilik sebagi prinsipal. Asimetri Informasi 

muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan 

stakeholder lainnya. Dalam teori ini manajer dapat memberikan sinyal 

mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna memaksimalisasikan 

nilai saham perusahaan. Sehingga, sinyal yang diberikan dapat dilakukan 
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melalui pengungkapan (disclousure) informasi akuntansi (www.e-

journal.uajy.ac.id).   

 Menurut Eisenhard dalam Arin (2006), teori keagenan dilandasi oleh 

tiga asumsi yaitu : 

a. Asumsi tentang sifat manusia 

   Asumsi tentang sifat manusia ini menekankan bahwa 

manusia memiliki sifat yang mementingkan diri sendiri. Selain itu, 

manusia memiliki keterbatasan rasionalitas dan tidak menyukai 

resiko. 

b. Asumsi tentang keorganisasian 

Asumsi tentang keorganisasian adalah adanya konflik antara 

anggota organisasi, efesiensi sebagai pengukuran produktifitas, dan 

adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. 

c. Asumsi tentang informasi  

Asumsi tentang informasi dapat diartikan bahwa informasi 

dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. 

 Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam perspektif teori keagenan 

menyatakan bahwa agen yang risk averse dan yang cenderung 

mementingkan dirinya sendiri akan mengalokasikan resources 

(berinvestasi) yang tidak meningkatkan nilai perusahaan. Permasalahan 

agensi ini akan mengindikasikan bahwa nilai perusahaan akan naik apabila 

pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar tidak 

http://www.e-journal.uajy.ac.id/
http://www.e-journal.uajy.ac.id/
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menghamburkan resouces perusahaan, baik dalam bentuk investasi yang 

tidak layak, maupun dalam bentuk shirking (kelalaian). 

  

c.Teory Stakeholder 

 Freeman dan Reed dalam Ulum (2009) menjelaskan teori stakeholder 

adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat 

mempengaruhi kegiatan perusahaan ataupun dapat dipengaruhi oleh 

kegiatan perusahaan. Perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan 

seluruh pemangku kepentingan yang ada dan tidak terbatas hanya kepada  

pemegang saham terlebih pada era globalisasi ini. Para pemegang saham, 

para pekerja, para spplier, bank, para customer, pemerintah, dan komunitas 

memegang peranan penting dalam organisasi, untuk itu harus 

memperhitungkan semua kepentingan dan nilai-nilai dari para 

stakeholdernya (De Wit dan Mayer dalam Duran dan Radojicic, 2004). 

Warsono dkk (2009:17) mengemukakan argumen bahwa dasar dari teori 

kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan 

menyebabkan masyarakat menjadi sangat pervasive. Hal ini menyebabkan 

perusahaan perlu melaksanakan akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor 

masyarakat dan bukan hanya kepada pemegang saham saja. 

 Menurut Duran dan Radojicic (2004) bisnis seharusnya seperti usaha 

patungan diantara para pelakunya. Dalam Ulum (2009) juga dinyatakan 

bahwa manajer diharapkan dapat melakukan aktivitas yang dianggap 

penting oleh stakeholder mereka, dan melaporkan aktivitas-aktivitas 

tersebut. Teori ini juga menyatakan perusahaan akan memilih secara 
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sukarela dalam pengungkapan informasi kinerja lingkungan, sosial, dan 

intelektual mereka, melebihi dan diatas permintaan wajibnya, untuk 

memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh satakeholder. 

Helena dan Therese (2005) dalam Kurniawan (2014) juga berpendapat 

bahwa masyarakat merupakan stakeholder terpenting bagi perusahaan dan 

media memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan aktivitas-

aktivitas perusahaan kepada para stakeholder. 

  

d.Analisa Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1) laporan keuangan meliputi 

bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap 

biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, 

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai 

cara misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan arus dana), catatan dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan. 

Menurut Munawir (2010:5) pada umumnya laporan keuangan itu terdiri 

dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. 

Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas 

dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. 

Menurut Harahap (2009:105) laporan keuangan menggambarkan 

kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau 

jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal 
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adalah neraca, laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan. 

Pada umumnya laporan keuangan dibuat untuk memudahkan pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dalam memperoleh 

informasi mengenai suatu perusahaan atau entitas. Informasi tersebut sangat 

penting untuk membuat keputusan ekonomi, seperti keputusan untuk 

membeli, menahan, atau menjual investasi. Dengan demikian, laporan 

keuangan harus cukup informatif untuk mempengaruhi pertimbangan dan 

keputusan pengguna laporan (Andriyanto dan Metalia, 2011). Menurut 

Belkoui (2000) dalam Wulandari (2015), APB statement No. 4 

mengklasifikasikan tujuan pelaporan secara khusus, umum, dan kualitatif 

dengan menempatkannya dibawa serangkaian batasan, yaitu : 

1. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar 

dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, 

hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. 

2. Tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber 

daya ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis dengan tunjuan 

untuk: 

1) Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan. 

2) Menunjukkan pendanaan dan investasi. 

3) Mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi 

komitmen, 
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4) Menunjukkan basis sumber daya untuk pertumbuhan. 

b. Menyediakan infromasi yang dapat dipercaya tentang 

perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-

aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit dengan tujuan 

untuk: 

1) Menunjukkan tingkat kembalian deviden bagi investor. 

2) Menunjukkan kemampuan operasi untuk membayar 

kreditor dan pemasok, menyediakan pekerjaan bagi 

karyawan, membayar pajak, dan menghasilka dan untuk 

ekspansi. 

3) Menyediakan informasi bagi manajemen untuk 

perencanaan dan pengendalian. 

4) Menunjukkan profitabilitas jangka panajang. 

c. Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi earning potensial perusahaan. 

d. Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang 

perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban. 

e. Mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan 

pemakai. 

 

e.Leverage 

Menurut Sartono (2001 : 157) leverage adalah penggunaan aset dan 

sumber dana (sources of fund) oleh pihak yang memiliki biaya tetap (beban 

tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang 
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saham. Menurut Keown, Seall, Martin, dan Patty (2000) pengertian 

leverage adalah pembiayaan sebagian dari aset perusahaan dengan surat 

berharga yang mempunyai tingkat bunga yang tetap (terbatas) dengan 

mengharapkan peningkatan yang luar biasa pada pendanaan bagi pemegang 

saham.  

Menurut Bringham dan Houston (2006) dalam Wulandari (2015) rasio-

rasio leverage memiliki sejumlah implikasi. Pertama, dengan memperoleh 

dana dari utang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali 

mereka atas perusahaan tersebut dan membatasi investasi yang mereka 

berikan. Kedua, kreditor akan melihat pada ekuitas, sebagai batasan 

keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang 

diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil resiko yang harus 

dihadapi oleh kreditor. Ketiga, jika perusahaan mendapatkan hasil dari 

investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar dari bunga 

yang dibayarkan, maka pengambilan dari modal pemilik akan diperbesar. 

Untuk itu, perusahaan yang tingkat leverage tinggi memiliki dorongan yang 

lebih besar untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk memenuhi 

kebutuhan kreditor terhadap informasi. 

Menurut Susanto (2004) dan Putri (2011) dalam Wulandari (2015) 

berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat leverage berarti semakin tinggi 

hutang perusahaan. Pada tingkat hutang yang tinggi, perusahaan akan 

berhati-hati dalam melakukanpengungkapan karena khawatir akan 

penilaian investor terhadap kemampuan perusahaan dalam mengembalikan 
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hutang tersebut. Leverage ini digunakan untuk mengukur seberapa besar 

aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal. Ukuran 

leverage yang dapat digunakan, yaitu : 

Debt To Equity Ratio (DER) 

  Menurut Van Horne dan Wachowicz (2012) rasio ini dapat 

menguji sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. 

Semakin rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan 

perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dan semakin 

besar perlindungan bagi kreditur jika terjadi penyusutan nilai aset 

atau kerugian besar. 

 

f.Profitabilitas 

Sartono (2010:122) menyatakan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Sedangkan, Kasmir 

(2011:196) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. 

Irawati (2006:58) menyatakan rasio keuntungan atau profitability ratios 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva 

perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, 

triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam 

beroperasi secara efisien. Profitabilitas menunjukkan keberhasilan 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan perusahaan sehingga 
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mempengaruhi tingkat pengungkapan (Haryanto dan Yunita, 2008). Ukuran 

profitabilitas yang dapat digunakan, yaitu : 

ROE (Return On Equity) 

Riyanto (2001:44) menyatakan Return On Equity adalah 

perbandingan antara jumlah profit yang tersedia bagi pemilik modal 

sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang 

menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Atau dapat dikatakan 

bahwa rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu 

perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk 

menghasilkan keuntungan. Sedangkan, Sawir (2001:20) 

mendefinisikan Return on Equity adalah rasio yang memperlihatkan 

sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (Networth) 

secara efektif mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah 

dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham. 

ROE menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola 

modal yang tersedia untuk mendapatkan net income. Semakin tiggi 

return semakin baik karena berdampak pada semakin besarnya 

dividen yang dibagikan atau berdampak pada semakin besarnya 

retained earning yang ditanamkan kembali. 

Syamsudin (2004:64) mendefinisikan Return on Equity adalah 

tingkat pengembalian ekuitas pemilik (ROE) merupakan suatu alat 

ukur dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik 
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perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham 

preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. 

 

g.Ukuran Perusahaan 

Agusti (2013) menjelaskan ukuran perusahaan adalah skala yang 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan berbagai 

cara, antar lain : total aset, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Menurut 

Fitdini (2009) ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan 

perusahaan kecil (small firm). Perusahaan besar mempunyai kemungkinan 

yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba dibanding dengan 

perusahaan kecil karena merupakan subyek yang diamati oleh publik dan 

pemerintah (Irsyad, 2008). Perataan laba tersebut mempengaruhi pelaporan 

yang dilakukan oleh perusahaan dalam rang menarik minat investor. Ukuran 

perusahaan dapat menjadi proxy untuk probabilitas kebangkrutan dan 

asymetri informasi pada perusahaan (Kurniawan, 2013) .  

Menurut Rajam dan Zingales, 1995 dalam Kurniawan, 2014 

menyatakan dalam teori trade off, perusahaan yang lebih besar dianggap 

lebih terbebas dari resiko sehingga dapat menggunakan utang lebih banyak. 

Sementara pendukung teori pecking order theory berpendapat bahwa 

perusahaan yang lebih besar akan mendapat perhatian lebih dari para 

pengamat sehingga lebih mampu mengeluarkan ekuitas sebagai sumber 

modalnya (Kurniawan, 2014). Menurut Brigham dan Houstan (2011:40), 

perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan 
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modal eksternal. Biaya pengembangan untuk penjualan saham biasa lebih 

besar daripada biaya untuk penerbitan surat hutang yang mendorong 

perusahaan untuk lebih bannyak mengandalkan hutang.  

 

h.Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang penting adalah rasio 

lancara, dimana rasio ini memprediksi ketersediaan aset lancar yang dimiliki 

oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

(Subramanyam dan Wild, 2014). Untuk dapat memenuhi kewajiban yang 

sewaktu-waktu ini, maka perusahaan harus mempunyai alat-alat untuk 

membayar yang berupa aset lancar yang jumlahnya harus lebih besaar dari 

kewajiban lancar nya.  

Rasio Likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, rasio 

likuiditas yang tinggi menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. 

Perusahaan semacam ini akan cenderung untuk melakukan pengungkapan 

informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut kredibel. Akan tetapi di pihak lain, likuiditas 

dapat juga dipandag sebagai ukuran kinerja manajemen dalam mengelola 

perusahaan. Dari sisi ini, perusahaan dengan likuiditas rendah justru 

cenderung mengungkapan lebih banyak informasi kepada pihak luar sebagai 

upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen (Ayem, 2006 dalam 

Budianto, 2009). 
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i.Disclosure (Pengungkapan) 

Secara harfiah, pengungkapan (disclousure) berarti tidak menutupi 

atau tidak menyembunyikan (Ghozali, 2007). Pengungkapan (disclousure) 

dalam laporan keuanngan merupakan sumber informasi untuk pengambilan 

keputusan ekonomi yang menjadi sarana pencapaian efisiensi dan sebagai 

sarana akuntabilitas publik yang signifikan (Verdiyana, 2006). Menurut 

Kamus Besar Akuntansi adalah informasi yang diberikan sebagai 

lampiran/pelengkap bagi laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau 

tambahan. Informasi ini memberikan suatu elaborasi atau penjelasan 

tentang posisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan (Andriyanto dan 

Metalia, 2011). Menurut Suwardjono (2006)  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. 

Informasi yang disajikan dalam pengungkapan sukarela dapat 

bermanfaat apabila dapat dipahami oleh penerima informasi. Makna dari 

pemakaian informasi dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, ekspektasi pasar 

modal mengenai makna dan waktu penyajian informasi. Kedua, implikasi 

dan informasi yang disajikan terhadap distribusi return yang akan datang. 

Terakhir, kredibilitas sumber informasi akuntansi melalui laporan 

keuangan, dimana sumber informasi ini merupakan salah satu jenis 

informasi yang diperlukan pemodal dalam proses pembuatan keputusan 

(Haryanto dan Yunita, 2008) 
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Melalui pengungkapan, pengguna laporan keuangan akan 

memperoleh informasi dan gambaran yang jelas mengenai transaksi atau 

kejadian-kejadian ekonomi. Pengungkapan dalam laporan keuangan dibagi 

menjadi 2, yaitu : 

a. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclousure) 

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang 

disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Budiyanto, 2009). 

Di Indonesia, peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam 

laporan tahunan dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu melalui Surat 

Keputusan Bapepam No. Kep-431/BL/2012 yang mengatur item-

item yang masuk ke dalalam Mandatoru Disclousure.  

b. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclousure) 

Pengungkapan Sukarela adalah pengungkapan yang tidak 

diwajibkan oleh peraturan dalam pengungkapan laporan keuangan. 

Menurut Belkaoui (2000) tujuan yang dilakukannya pengungkapan 

ada lima, yaitu : 

1) Untuk menjelaskan item yang belum diakui dan untuk 

menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item tersebut. 

2) Untuk menjelaskan item yang diakui dan untuk menyediakan 

ukuran yang relevan bagi item tersebut, selain ukuran lapiran 

keuangan. 
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3) Untuk menyediakan informasi bagi investor dan kreditor dalam 

menentukan risiko dan item yang potendial untuk diakui dan belum 

diakui. 

4) Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh 

pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar 

perusahaan. 

5) Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan 

keluar di masa mendatang. 

Pengungkapan sukarela ini berupa butir-butir yang 

dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Item pengungkapan 

sukarela terdiri dari 33 item informasi yang diungkap. Kebijakan 

mengenai luas pengungkapan sukarela yang dianut tiap perusahaan 

berbeda satu dengan lainnya. Bagi manajer pengungkapan sukarela 

merupakan sumber informasi yang semakin penting. Terdapat 

beberapa motivasi yang mendasari pengungkapan sukarela. 

Mungkin motivasi yang terpenting adalah tuntutan hukum. Manajer 

yang dengan sukarela mengungkapkan berita penting, terutama yang 

sifatnya merugikan, memiliki kemungkinan yang lebih kecil dalam 

menghadapi tuntutan investor (Subramanyam dan Wild, 2014). 

Motivasi lain yang terdapat dalam pengungkapan sukarela 

bagi manajer adalah penyesuaian prediksi. Manajer memiliki 

insentif untuk melaporkan informasi saat mereka percaya bahwa 

prediksi pasar sangat berbeda dari prediksi mereka. Namun, motivasi 
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lain ini memberikan sinyal dimana manajer dianggap akan 

mengungkapkan berita baik untuk meningkatkan harga saham 

perusahaan mereka. Motivasi terbaru atas pengungkapan sukarela 

adalah untuk mengelola prediksi. Khususnya, manajer dianggap 

ingin mengelola prediksi pasar atas kinerja perusahaan, sehingga 

mereka dapat secara teratur “mengalahkan” prediksi pasar 

(Subramanyam dan Wild, 2014). 

 

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

Dengan mengacu pada rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. 𝑯𝟏 = Leverage berpengaruh terhadap Voluntary Disclosure 

Perusahaan dengan proporsi hutang yang tinggi dalam 

struktur modalnya rentan terhadap teori agensi, yaitu biaya 

pengawasan yang semakin tinggi. Menurut Alsaeed (2006) dalam 

Wulandari (2015), biaya agensi yang tinggi, pada dasarnya, 

menunjukkan hubungan yang positif antara pengungkapan laporan 

keuangan dan leverage. Semakin tinggi leverage perusahaan, 

semakin tinggi kemungkinan transfer kemakmuran dari kreditor 

kepada pemegang saham dan manajer (Meek, et. all., 1995 dalam 

Wulandari, 2015). 



27 
 

 

Penelitian Fitriani (2014) menunjukkan adanya pengaruh 

negatif antara leverage dan pengungkapan sukarela. Sedangkan, 

untuk penelitian Suhardjanto (2010) dan Putri (2010) menjelaskan 

adanya pengaruh yang signifikan antara leverage dengan 

pengungkapan sukarela.   

Menurut Susanto (2004) dan Putri (2011) dalam Wulandari 

(2015) berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat leverage berarti 

semakin tinggi hutang perusahaan. Pada tingkat hutang yang tinggi, 

perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan pengungkapan 

karena khawatir akan penilaian investor terhadap kemampuan 

perusahaan dalam mengembalikan hutang tersebut.  

 

2. 𝐻2 = Profitabilitas berpengaruh terhadap Voluntary 

Disclousu  Disclosure 

Menurut Suhandjanto (2010) profitabilitas merupakan 

indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola 

kekayaan perusahaan. Hubungan antara profitabilitas dan 

pengungkapan merupakan refleksi yang menunjukkan bahwa 

diperlukan respon sosial untuk membuat perusahaan memperoleh 

keuntungan.  

Menurut Alsaeed (2006) dalam Wulandari (2015), Return On 

Equity digunakan untuk mengukur efektivitas dari modal perusahaan 

sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang 
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saham, baik saham biasa maupun preferen. ROE menunjukkan 

kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia 

untuk mendapatkan net income. Semakin tinggi return semakin baik 

karena berdampak pada semakin besarnya dividen yang dibagikan 

atau berdampak pada semakin besarnya retained earning.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Fitriana 

(2014), Haryanto dan Yunita (2008) menunjukkan jika profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian 

yang dilakukan oleh Suhardjanto (2010) dan Putri (2010) 

menunjukkan jika profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela.  

Menurut Alsaeed (2006) dalam Wulandari (2015), Manajer 

dari sebuah perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas tinggi akan 

merasa bangga dengan hasil pencapaiannya, sehingga cenderung 

untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk memberikan 

kesan positif kinerja yang dicapainya dengan harapan mendapatkan 

timbal balik berupa peningkapan kompensasi. 

Pengaruh antara profitabilitas dengan pengungkapan 

sukarela dapat berarti memiliki pengaruh yang negatif. Hal ini dapat 

dijelaskan pada penelitian Haryanto dan Yunita (2008) dimana 

semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan 

maka semakin rendah tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan 
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menjaga pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan agar 

informasi yang diterima investor sesuai dengan kebutuhannya. 

 

3. 𝑯𝟑 = Likuiditas berpengaruh terhadap Voluntary Disclosure 

Kesehatan suatu perusahaan yang dicerminkan dengan 

tingginya rasio likuiditas (diukur dengan current ratio) diharapkan 

berhubungan dengan luasnya tingkat pengungkapan. Hal ini 

didasarkan dari adanya pendapat bahwa secara finansial perusahaan 

yang kuat akan lebih mengungkapkan informasi daripada 

perusahaan-perusahaan yang lemah. Tetapi sebaliknya, apabila 

likuiditas dipandang sebagai ukuran kinerja, perusahaan yang 

mempunyai likuiditas rendah juga perlu memberikan informasi yang 

lebih rinci untuk menjelaskan lemahnya kinerja dibanding 

perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang tinggi (Wallace 

et. al., 1994 dalam Haryanto dan Yunita, 2008). 

Pengaruh antara likuiditas terhadap pengungkapan sukarela 

dapat dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dan 

Yunita (2008). Penelitian tersebut mengungkapkan jika likuiditas 

berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.  

  

4. 𝑯𝟒 =Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Voluntary    

Disclosure 
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Menurut Putri (2010) perusahaan besar akan 

mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. 

Teori keagenan menyebutkan bahwa perusahaan besar memiliki 

biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. 

Perusahaan besar mungkin akan mengungkapkan informasi yang 

lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan 

tersebut. Menurut Fitriani (2001) dalam Putri (2010) perusahaan 

besar mempunyai kemampuan untuk merekrut karyawan yang ahli, 

serta adanya tuntutan dari pemegang saham dan analis, sehingga 

perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan 

yang lebih luas dari perusahaan kecil. 

Penelitian yang dilakukan Putri (2010) dan Suhardjanto 

(2010) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan, Haryanto 

dan Yunita (2008) membuktikan dalam penelitiannya jika terdapat 

pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan 

sukarela.  

 

 

 

 

D. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS 
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