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(Aditya Hadi) 

 

“Ketika anda berpikir anda bisa, maka anda benar. Begitu pula saat anda berpikir 
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ABSTRAK 

 

MIFTAH AYU PRATIWI, NIM. 1522100912. Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: 

“PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA PERUSAHAAN HIGH PROFILE 

DAN LOW PROFILE”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedan luas 

pengungkapan sukarela antara perusahaan tipe high profile dengan low profile dan 

(2) pengaruh tipe perusahaan (high profile dan low profile) terhadap luas 

pengungkapan sukarela. Sampel penelitian ada 181 perusahaan yang terdiri dari 

tiga sektor yaitu pertambangan, industri dasar dan kimia, serta keuangan. Sampel 

ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) ada perbedaan luas pengungkapan sukarela antara 

perusahaan tipe high profile dengan low profile, di mana nilai signifikansi 

0,16>0,05 dan (2) ada pengaruh tipe perusahaan (high profile dan low profile) 

terhadap luas pengungkapan sukarela, di mana nilai signifikansi 0,00<0,05. 

Kata Kunci: pengungkapan sukarela, high profile, low profile. 
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ABSTRACT 

 

MIFTAH AYU PRATIWI, NIM. 1522100912. Accounting Study 

Program at the Faculty of Economic, University of Widya Dharma Klaten. Thesis 

title: “VOLUNTARY DISCLOSURE IN HIGH PROFILE AND LOW PROFILE 

COMPENIES”. 

This research aims to know: (1) the wide range of voluntary disclosures 

between high profile type companies with low profiles and (2) the influence of 

company types (hifh profile and low profile) on the extent of voluntary disclosure. 

The study sample was 181 companies consisting of the three sectors namely 

mining, basic industry and chemistry, and finance. The sample is determined 

based on the purposive sampling method. The results showed that: (1) there were 

differences in the extent of voluntary disclosure between high profile type 

companies and low profiles, where the significance value was 0,16>0,05 and (2) 

there was an influence of firm type (high profile and low profile) on the area 

voluntary disclosure, where the significance value is 0,00<0,05. 

Keywords: voluntary disclosure, high profile, low profile. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi pada era ini sangatlah 

besar, sehingga perkembangan lingkungan juga ikut serta memberikan 

pengaruh dalam  usaha bisnis di setiap negara, termasuk Negara Indonesia 

yang dituntut untuk dapat menyesuaikan diri pada perkembangan serta 

perubahan tersebut (Yuliarti, 2017). Hal tersebut akan menimbulkan 

persaingan kompetitif dalam dunia usaha serta berubahnya kondisi 

lingkungan ekonomi.  

Menurut Hidayat (2017) pada era globalisasi ini juga 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. 

Perusahaan di Indonesia yang melakukan penawaran kepada publik 

wajib menyampaikan laporan perusahaannya kepada Bapepam. Laporan 

tersebut dapat berupa laporan keuangan saja maupun laporan tahunan. 

Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan rugi laba, laporan arus 
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kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan 

bagian integral laporan keuangan. Sedangkan laporan tahunan berisi data 

keuangan (laporan keuangan) dan data nonkeuangan (Sudarmadji dan Lana, 

2007). Laporan tahunan perusahaan dapat memberikan gambaran kinerja 

selama satu tahun dan dapat menjelaskan masa depan perusahaan tersebut. 

Dalam pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik, 

pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan (Kartika dan 

Hersugondo, 2009). 

Menurut Sudarmadji dan Lana (2007) pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam laporan tahunan perusahan adalah investor dan calon 

investor, kreditor dan calon kreditor, analis sekuritas, pemerintah, dan 

masyarakat. Sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para penggunanya, 

maka informasi yang disajikan dalam laporan tahunan harus dapat dipercaya, 

relevan, dan transparan. Hal ini disebabkan investasi merupakan suatu 

kegiatan yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Karena risiko 

yang melekat, maka informasi yang disajikan oleh perusahaan diharapkan 

dapat mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh 

investor. 

Perlindungan bagi pengambil keputusan terutama bagi investor 

mengenai praktik pengungkapan informasi perusahaan publik dalam laporan 

tahunan di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

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

Publik, pada Pasal 7 Ayat (1). Peraturan tersebut menyatakan bahwa emiten 
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atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas 

jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku 

berakhir (Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016).  

Sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan telah menciptakan nilai 

tambah dan keunggulan bersaing pada perusahaan (Yuliarti, 2017). Entitas 

bisnis terutama perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan penawaran 

saham kepada publik dihadapkan pada kondisi untuk dapat lebih transparan 

dalam mengungkapkan informasi perusahaannya (Ramadhani, 2018). 

Informasi keuangan perusahaan  terdiri dari laporan keuangan dan laporan 

nonkeuangan serta beberapa informasi lainnya. Informasi keuangan tersebut 

berguna antara lain sebagai pengukur kinerja manajer, alat penilai kinerja 

perusahaan, alat bantu pengambilan keputusan manajerial, alat prediksi 

kinerja ekonomi di masa depan, dan lain-lain. 

Kualitas informasi keuangan terdapat dua jenis pengungkapan yang 

diterbitkan oleh perusahaan. Pengungkapan tersebut adalah pengungkapan 

wajib dan pengungkapan sukarela (Ramadhani, 2018). Pengungkapan wajib 

merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, 

dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang 

berwenang. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan 

badan pengawas. 

Ramadhani (2018) mengatakan walaupun tidak ada lembaga 

berwenang yang mengatur pengungkapan sukarela, namun terdapat beberapa 
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teori yang menjelaskan tentang pentingnya pengungkapan tambahan ini untuk 

dilakukan oleh perusahaan. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan 

hubungan antara dua pihak di mana salah satu pihak menjadi agen dan pihak 

lain bertindak sebagai prinsipal. Teori agensi mengasumsikan bahwa 

prinsipal tidak memiliki cukup informasi tentang kinerja agen. Hal ini yang 

menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh agen dan 

prinsipal. Oleh karena itu, pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara 

untuk mengurangi ketidakseimbangan tersebut. 

Signalling theory juga melandasi adanya pengungkapan sukarela 

(Suwardjono, 2005). Teori sinyal menjelaskan pada dasarnya laporan 

keuangan dimanfaatkan perusahaan untuk memberikan sinyal positif atau 

negatif kepada para pemakainya. Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh 

manajemen secara tidak langsung dapat meningkatkan kredibilitas dan 

kesuksesan perusahaan meskipun informasi  tersebut tidak diwajibkan. 

Selama ini, kebijakan luas pengungkapan sukarela dapat berbeda 

antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Perbedaan luas pengungkapan 

sukarela tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan seperti: 

budaya perusahaan, bidang usaha, sumber daya, ukuran perusahaan, dll. Salah 

satu perbedaan karakteristik perusahaan adalah tipe perusahaan, yaitu 

perusahaan high profile dan perusahaan low profile. Tipe high profile 

memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, risiko politis, 

dan tingkat persaingan yang tinggi. Industri ini merupakan perusahaan yang 

memperoleh sorotan masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi 
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untuk bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan tipe 

low profile memiliki tingkat sensitivitas yang rendah terhadap lingkungan, 

risiko politis, dan tingkat persaingan yang rendah. Industri ini merupakan 

perusahaan yang tidak terlalu mendapat sorotan luas dari masyarakat, saat 

operasi yang mereka lakukan mengalami kegagalan atau kesalahan pada 

aspek tertentu dalam proses atau hasil produksinya (Indrawati, 2009). Adanya 

perbedaan karakteristik antara perusahaan high profile dan low profile 

memiliki dampak yang berbeda dalam tingkat pengungkapan sukarela. 

Berbagai penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan 

pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Neliana (2018) melakukan 

penelitian terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Sampel yang digunakan adalah perusahaan-

perusahaan farmasi. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh pada pengungkapan sukarela. Hidayat (2017) melakukan 

penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan 

sukarela laporan keuangan perusahan perbankan yang terdaftar di BEI. 

Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan 

audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan sukarela. Sudarmadji dan Lana (2007) melakukan penelitian 

pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan 

perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela laporan keuangan tahunan. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas, dan tipe kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh pada 
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pengungkapan sukarela. Hardiningsih (2008) melakukan penelitian analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela laporan tahunan 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan PMA 

dan kepemilikan saham oleh publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela, sedangkan ROI dan leverage tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela perusahaan. Sembiring (2005) melakukan penelitian 

mengenai karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profile, dan 

ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Mandaika dan Salim (2015) melakukan 

penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kinerja keuangan, tipe 

industri, dan financial reporting terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan, kinerja keuangan, dan financial leverage tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR, sedangkan tipe industri berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. 

Penelitian ini berfokus pada pengungkapan sukarela perusahaan high 

profile dan low profile. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah, penelitian terdahulu meneliti mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi luas pengungkapan sukarela, sedangkan penelitian ini meneliti 

perbedaan luas pengungkapan sukarela antara perusahaan high profile dan 

low profile, serta meneliti pengaruh tipe perusahaan terhadap luas 

pengungkapan sukarela. Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 
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maka penelitian ini diberi judul “PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA 

PERUSAHAAN HIGH PROFILE DAN LOW PROFILE”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Terdapat dua jenis pengungkapan yang diterbitkan oleh perusahaan, 

pengungkapan tersebut adalah pengungkapan wajib dan pengungkapan 

sukarela. Pengungkapan wajib telah ditetapkan oleh lembaga yang 

berwenang. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang 

dilakukan di luar apa yang diwajibkan oleh peraturan badan pengawas. 

Sehingga pengungkapan sukarela antara satu perusahaan akan berbeda 

dengan perusahaan satunya. Dengan adanya perbedaan ini membuka 

kesempatan untuk melakukan penelitian mengenai perbedaan luas 

pengungkapan sukarela. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada perbedaan luas pengungkapan sukarela antara perusahaan 

high profile dan low profile? 

2. Apakah tipe perusahaan (high profile dan low profile) berpengaruh pada 

luas pengungkapan sukarela? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, 

maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Untuk menguji apakah ada perbedaan luas pengungkapan sukarela antara 

perusahaan high profile dan low profile. 

2. Untuk menguji pengaruh tipe perusahaan (high profile dan low profile) 

terhadap luas pengungkapan sukarela. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan pengembangan wawasan dibidang pengungkapan sukarela laporan 

tahunan perusahaan serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan 

berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kenyataan yang ada. 

2. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat dalam rangka pemenuhan informasi dan menambah ilmu 

pengetahuan khususnya tentang pengungkapan sukarela dalam laporan 

tahunan, serta menambah literatur atau referensi bahan kajian untuk 

peneliti selanjutnya. 

3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi perusahaan sehubungan dengan pengungkapan sukarela yang telah 

mereka lakukan selama ini agar dapat menjadikan perusahaan lebih 

aware terhadap pengungkapan sukarela di masa mendatang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini menganalisis pengungkapan sukarela pada perusahaan 

tipe high profile dan low profile. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan luas pengungkapan 

sukarela antara perusahaan tipe high profile dengan perusahaan tipe low 

profile. Rata-rata luas pengungkapan sukarela untuk tipe perusahaan high 

profile sebesar 0,7. Sedangkan rata-rata luas pengungkapan sukarela 

untuk tipe perusahaan low profile sebesar 0,56. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan tipe high profile lebih banyak melakukan pengungkapan 

sukarela daripada perusahaan tipe low profile. Hal tersebut disebabkan 

perusahaan tipe high profile lebih banyak memperoleh sorotan dari 

masyarakat yang disebabkan oleh aktivitas operasinya memiliki potensi 

untuk bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas daripada 

perusahaan tipe low profile. 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa tipe perusahaan (high profile dan low 

profile) berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela suatu 

perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan high profile lebih banyak 

mendapat perhatian dari publik dan perusahaan high profile mempunyai 



64 
 

 

sumber daya yang besar sehingga mampu membiayai penyediaan 

informasi yang lengkap dan luas daripada perusahaan low profile. 

3. Ada enam hal yang bisa dimasukkan dalam indikator pengungkapan 

sukarela yaitu informasi mengenai jejak langkah perusahaan, informasi 

mengenai penghargaan dan sertifikat atau pencapaian perusahaan pada 

tahun tersebut, informasi mengenai kepala komite audit dan tanggung 

jawab, informasi mengenai profil entitas anak yang dimiliki perusahaan, 

informasi mengenai jenis usaha atau produk yang dimiliki perusahaan, 

dan informasi mengenai perubahan kebijakan akuntansi. 

 

B. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut ini. 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan terdapatnya unsur subjektivitas 

dalam menentukan indeks pengungkapan sukarela. Hal ini dikarenakan 

tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan acuan, sehingga 

penentuan indeks pengungkapan sukarela dapat berbeda untuk setiap 

peneliti. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengacu pada satu 

variabel independen yaitu tipe perusahaan, sehingga masih banyak lagi 

variabel lain yang mempengaruhi indeks kelengkapan pengungkapan 

sukarela pada laporan tahunan, misalanya ukuran perusahaan dan 

profitabilitas. 
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3. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian hanya perusahaan 

sektor pertambangan, industri dasar dan kimia, serta keuangan sehingga 

tidak mampu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai luas 

pengungkapan sukarela secara keseluruhan, sebaiknya obyek penelitian 

yang digunakan adalah perusahaan manufaktur atau seluruh perusahaan 

yang terdaftar di BEI. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut ini. 

1. Perlunya menggunakan pengukuran kelengkapan pengungkapan sukarela 

dengan menggunakan beberapa panelis sebagai penilai ukuran 

kelengkapan pengungkapan dan selanjutnya dicari rata-rata dari panelis 

tersebut sebagai ukuran yang lebih baik untuk menghindari subjektivitas 

penelitian. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan 

beberapa variabel yang secara teoritis dapat ditambahkan dalam model 

persamaan regresi dan sampel yang digunakan tidak hanya dari tiga sektor 

saja, misalnya dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk perusahaan, penelitian ini memberikan informasi pada perusahaan 

dalam usahanya mengungkapkan informasi tambahan pada laporan 

tahunan. Untuk investor, penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. 
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