
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan-alasan serta 

tujuan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang nantinya akan 

dicari jawabannya memalui pengujian, tujuan penelitian untuk mencari jawaban 

dari perumusan masalah penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan hal-hal 

yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran 

permasalahan yang diangkat. 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan zaman yang semakin cepat menuntut adanya suatu standar 

akuntansi keuangan yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap 

negara, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat 

diperbandingkan. Kesamaan standar ini akan mempermudah dalam 

melakukan analisis, sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi para 

pengambil keputusan dalam melakukan transaksi dalam pasar modal secara 

global. Tingkat informasi yang diperoleh akan sangat tergantung pada sejauh 

mana tingkat pengungkapan (disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan. 

Bagi para investor, informasi yang disampaikan oleh manajemen perusahaan 

dijadikan sebagai alat analisis dan pengawasan terhadap kinerja manajemen 

perusahaan. Sementara bagi manajemen, keterbukaan informasi dimaksudkan 

untuk menunjukkan keseriusan dalam mengelola perusahaan secara 
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profesional sehingga dapat mempengaruhi para investor dalam mengambil 

keputusan investasi. 

 Sesuai dengan mandat PSAK No 1, yaitu laporan keuangan harus berguna 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, maka laporan 

keuangan harus dapat membantu investor dan kreditor untuk 

menginterpretasikan keadaan perusahaan. Manajer dapat memberikan sinyal 

mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna meningkatkan nilai 

saham perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui 

pengungkapan informasi akuntansi. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang 

berhubungan dengan kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan dan 

perubahan posisi keuangan perusahaan yang berguna bagi penggunanya 

untuk pengambilan keputusan ekonomi. 

 Suatu laporan keuangan akan lebih bermanfaat bagi para pengguna apabila 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut bisa dipahami, 

relevan, handal, tepat waktu serta dapat diperbandingkan. Maka untuk 

melindungi kepentingan pemegang saham, sangat dibutuhkan adanya 

peraturan menyangkut pengungkapan apa saja yang dibuat dalam laporan 

keuangan karena tanpa peraturan ini dapat membuat perusahaan 

menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan. Di 

Indonesia sendiri terdapat lembaga yang mengatur dan mengawasi mengenai 

pelaksanaan pasar modal yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (BAPEPAM-LK) yang mengeluarkan beberapa peraturan 
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mengenai bentuk dan isi laporan tahunan yang harus diungkapkan oleh 

perusahaan go public. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk melindungi para 

pemilik modal atau saham dari adanya asimetri informasi. Karena pentingnya 

informasi yang diungkapkan dari laporan keuangan maka diharapkan 

informasi tersebut harus dapat dipercaya dalam menggambarkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya mengenai sumber-sumber ekonomi, kewajiban, 

modal perusahaan serta perubahan yang terjadi terhadapnya (Prijanto dan 

Widianingsih, 2012). 

 Pengungkapan yang disampaikan dalam laporan tahunan oleh perusahaan 

dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pengungkapan wajib 

(mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang disyaratkan oleh standar 

akuntansi dan peraturan yang berlaku. Pengungkapan wajib tercantum dalam 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(BAPEPAM-LK) Nomor: KEP-431/BL/2012 peraturan X.K.6. Laporan 

tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan, laporan dewan komisaris, 

laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata 

kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan 

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

 Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang tidak 

diwajibkan dan tidak diatur dalam peraturan pemerintah sehingga perusahaan 

diberi kebebasan dan menjadi sebuah pilihan bagi manajemen untuk 

memberikan informasi tambahan yang dipandang relevan dalam pengambilan 
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keputusan, seperti informasi tentang perkiraan laba, perkiraan jumlah 

penjualan, perkiraan aliran kas tahun depan, strategi perusahaan jangka 

panjang dan informasi non-keuangan lainnya (Pradanitami, 2017). 

Pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor 

dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Meskipun perusahaan 

diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, namun berbeda secara 

substansial yang diungkapkan ke pasar modal dalam hal jumlah tambahan 

informasi. Perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan secara lebih yaitu 

mengungkapkan secara sukarela laporan keuangannya dalam penyajian 

informasi yang relevan, penuh dan tepat sesuai dengan kondisi perusahaan 

(Hanifah, 2017). 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela salah 

satunya adalah interlock dewan direksi. Adanya rangkap jabatan (interlock) 

pada beberapa perusahaan menyebabkan terjadinya kerjasama yang bersifat 

eksklusif yang menghambat persaingan usaha. Maka dari itu, pemerintah 

melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan pedoman 

pelaksanaan mengenai jabatan rangkap yang tertuang dalam Peraturan 

Komisi (Perkom) No.7 tahun 2009. Pada pasal 26 Perkom No.7 tahun 2009 

tersebut terdapat aturan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai 

direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan 

dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. 

Namun dengan syarat, perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar 
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bersangkutan yang sama, memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan 

atau jenis usaha, atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang 

dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jika seseorang terbukti 

menyalahgunakan posisi rangkap jabatan yang dilakukannya, maka KPPU 

berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa perintah larangan perangkapan 

jabatan dan atau denda atau bahkan ganti rugi, tidak saja pada perusahaan 

tempat seseorang menjabat, namun juga terhadap diri pribadi orang tersebut. 

 Menurut Mizruchi (1996) dalam Pradanitami (2016) Interlock dewan 

direksi merupakan kondisi di mana seseorang yang menjabat sebagai dewan 

direksi tidak hanya pada satu perusahaan, melainkan lebih dari satu 

perusahaan. Ketika perusahaan memiliki hubungan interlock, baik memiliki 

keterkaitan antara dewan direksi maupun dewan komisaris, maka akan ada 

kemungkinan kesamaan indikator pengungkapan sukarela antar perusahaan 

yang terkait. Hal ini disebabkan karena interlock dapat membawa pengaruh 

terhadap kebijakan perusahaan dan keputusan strategi yang diambil oleh 

perusahaan. Adanya hubungan interlock dapat menciptakan kerjasama antar 

perusahaan, seperti pertukaran informasi dan pengetahuan sehingga 

diharapkan dengan melalui informasi ini, perusahaan dapat meningkatkan 

keunggulan kompetitifnya dan mampu menghadapi persaingan di pasar. 

 Adapun faktor lain yang diduga mempengaruhi pengungkapan sukarela 

adalah kondisi financial distress. Seperti yang kita ketahui, perusahaan pada 

umumnya tidak hanya memiliki kabar baik (good news) tetapi ada juga berita 
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yang kurang baik atau kurang menyenangkan. Contohnya seperti kondisi 

kesulitan keuangan (financial distress) yang dialami oleh suatu perusahaan. 

Financial distress terjadi saat perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban 

jangka pendek di mana perusahaan tidak dapat membayar hutang- hutangnya 

kepada kreditur atau sebuah indikasi ketika perusahaan tersebut melakukan 

restrukturisasi utang yang disebabkan oleh kesulitan dalam membayar 

kewajiban yang dimiliki (Andrade dan Kaplan, 2008) dalam (Vernando dan 

Halmawati, 2016). Pemakaian hutang akan menimbulkan biaya bunga dan 

apakah kewajiban tersebut dapat dipenuhi dari hasil penggunaan hutang 

terhadap laba operasional. Ketika perusahaan sedang mengalami kondisi 

kesulitan keuangan (financial distress), biasanya perusahaan akan menjaga 

informasi kurang menyenangkan atau bad news tersebut sebaik mungkin 

sehingga tidak akan diungkapkan kepada publik, sehingga perusahaan lebih 

berhati-hati dalam mengungkapkan informasi. 

 Salah satu masalah terkait praktik pengungkapan informasi tambahan 

berkaitan dengan perusahaan dibahas dalam salah satu situs berita online 

www.antaranews.com yang terjadi 20 februari 2013 mengenai PT Inalum 

(Indonesia Asahan Aluminium) yang bergerak dibidang industri alumunium. 

PT Inalum Tbk dituntut untuk lebih transparan membuat laporan karena 

dinilai penyajian informasi hanya retorika saja. Selain itu, tidak ada 

keterbukaan dan sosialisasi dengan komunitas masyarakat setempat. Bahkan, 

kehadiran perusahaan yang memproduksi aluminium ini, terasa tak 

berdampak apa pun bagi kehidupan masyarakat (Lazuardi, 2013). Penyajian 

http://www.antaranews.com/


7 

 

 
 

laporan keuangan mengenai lingkungan hidup dianjurkan bersifat sukarela 

penyampaiaanya dalam laporan tambahan di luar ruang lingkup Standar 

Akuntansi Keuangan tersirat dalam PSAK No.1 paragraf 12 (PSAK, 2009). 

 Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) oleh perusahaan selain 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi juga bertujuan 

untuk memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Manfaat itu dapat 

berupa alat untuk menghadapi persaingan antar perusahaan di pasar modal 

dalam sekuritas atau saham yang ditawarkan. Hal tersebut menjadikan 

manajemen perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan 

pengungkapan sukarela terlebih dahulu mempertimbangkan manfaat dan 

biaya yang terkait dengan pengungkapan sukarela. Proprietary cost 

merupakan cost yang timbul karena informasi private yang diungkapkan oleh 

perusahaan dapat digunakan pesaing, sehingga membahayakan posisi 

kompetitif perusahaan atau mengurangi competitive advantage perusahaan 

(Yunita, 2011). Perusahaan yang berada dalam industri dengan konsentrasi 

yang tinggi atau berada dalam lingkungan kompetensi yang rendah akan 

menghadapi proprietary cost yang tinggi, yang pada akhirnya akan membuat 

perusahaan kurang bersedia dalam memberikan pengungkapan informasi. 

Maka dari itu, proprietary cost menjadi perhatian lebih perusahaan dalam 

melakukan pengungkapan sukarela. 

 Faktor lain yang memicu luasnya pengungkapan sukarela yaitu 

profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menyediakan reward keuangan yang cukup untuk memberikan daya tarik dan 
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menjaga pendanaan perusahaan (Wild, Shaw, Chiappetta 2009 : 681) dalam 

Murni (2016). Profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingginya laba yang 

diperoleh oleh perusahaan. Dengan profitabilitas yang tinggi, manajer 

perusahaan akan melakukan pengungkapan lebih banyak untuk menunjukkan 

kinerja perusahaan yang dikelola. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi tingkat profitabilitas maka semakin tinggi pula pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan. 

 Penelitian ini mengacu dari penelitian Sari dan Juliarto (2016) yang 

berjudul “Interlock Dewan Direksi, Interlock Auditor Eksternal Dan 

Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Sukarela”. Penelitian-penelitian 

tentang pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan diantaranya oleh 

Murni (2016), Hidayat (2017), Vernando dan Halmawati(2016), dan 

memperoleh hasil yang beragam. Namun masih sedikit penelitian yang 

menghubungkan pengungkapan sukarela dengan interlock dewan direksi dan 

proprietary cost, oleh karena itu peneliti termotivasi untuk menggunakan 

variabel interlock dewan direksi dan proprietary cost. 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil 

judul “PENGARUH INTERLOCK DEWAN DIREKSI, FINANCIAL 

DISTRESS, PROPRIETARY COST DAN PROFITABILITAS TERHADAP 

PENGUNGKAPAN SUKARELA (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah interlock dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela? 

2. Apakah financial distress berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela? 

3. Apakah proprietary cost berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh dari interlock dewan 

direksi terhadap pengungkapan sukarela. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh dari financial distress 

terhadap pengungkapan sukarela. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh dari proprietary cost 

terhadap pengungkapan sukarela. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh dari profitabilitas 

terhadap pengungkapan sukarela. 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini 

diharapkan akan memberikan manfaat yang meliputi: 

1. Manfaat Teoritis 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi 

pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang didapat selama perkuliahan. 

Dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam 

pengembangan penelitian dimasa yang akan datang terkait pengungkapan 

sukarela.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengambilan kebijakan terkait pengungkapan sukarela yang 

dilakukan perusahaan. 

b. Bagi Investor 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan 

mengenai praktik pengungkapan sukarela perusahaan di Indonesia 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. 

c. Bagi Pembaca 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam 

penulisan karya ilmiah dengan topik yang sama, yaitu tentang 

pengungkapan sukarela.   

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam bab-bab berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan-

alasan serta tujuan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah 
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yang nantinya akan dicari jawabannya melalui pengujian, tujuan penelitian 

untuk mencari jawaban dari perumusan masalah penelitian, manfaat 

penelitian yang menjelaskan hal-hal yang ingin diperoleh dengan 

dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisaan. Bab ini merupakan 

bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan 

yang diangkat. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan dasar analisis dari penelitian yang akan 

menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Berisi 

variabel dependen, variabel independen, penelitian terdahulu yang 

mendasari penelitian sekarang, hubungan antar variabel yang dijelaskan 

dalam pengembangan hipotesis dan rerangka pemikiran yang memberikan 

gambaran alur hubungan antar variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa 

menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Bab ini berisi tentang 

desain penelitian, populasi dan sampel,  data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, serta 

analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi hasil pengumpulan data, gambaran umum hasil 

penelitian, hasil pengujian analisis data, serta pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab 

hipotesis penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 




