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BAB I

PENDAHULUAN

I.1  Latar Belakang

Dalam lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan ini sangat

berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan. Dilansir dalam website resmi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa dengan menilai transparansi laporan

tahunan (annual report) sangat diperlukan karena berperan sentral dalam

mengukur produktifitas kerja dan prospek perusahaan ke depan, apabila lembaga

tersebut berkomitmen mengedepankan transparansi terkait laporan tahunan maka

diharapkan akan tercipta tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga dengan hal

ini maka Transparansi Informasi dapat didefinisikan dengan adanya

pengungkapan secara sukarela oleh manajemen atas berbagai macam informasi di

luar informasi yang disyaratkan oleh peraturan dan ketentuan tertentu yang

berlaku bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Sari dkk, 2010).

Untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan

Emiten dan perusahaan publik wajib memuat informasi penting berkaitan dengan

perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa laporan tahunan wajib paling sedikit memuat

ikhtisar data keuangan penting; informasi saham (jika ada); 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

tahunan yang telah diaudit; dan surat pernyataan anggota direksi dan anggota

Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

Perusahaan besar yang mempunyai profit yang baik, cenderung memberikan

pelayanan berkualitas dan tidak adanya kemungkinan menutupi informasi terkait

kondisi perusahaan pada laporan keuangan. Dengan adanya informasi laba besar

yang dihasilkan perusahaan, maka menarik perhatian investor ingin berinvestasi

ataupun menambah jumlah investasi pada perusahaan tersebut. Murcia dan Santos
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dalam Putri, dkk (2015) menyatakan bahwa teori sinyal berkaitan dengan

perusahaan yang mempunyai kinerja baik, yang salah satunya dapat dilihat

melalui tingkat Profitabilitas perusahaan, akan cenderung memberikan sinyal

melalui pengungkapan yang lebih luas untuk memperlihatkan kualitas perusahaan

yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain.

Perusahaan Sumalindo Lestari Jaya adalah perusahaan yang menguasai

lebih dari 30 persen pasar Indonesia dan termasuk lima besar produsen kayu di

dunia. Pada 9 Mei 2011 majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan

permohonan Hartawan Jamin (pemegang saham minoritas) tentang audit terhadap

pembukuan perusahaan dan audit dalam bidang industri kehutanan. Sejak awal,

Deddy Hartawan Jamin, pemilik 336,27 juta saham atau 13,6 persen (minoritas),

mempertanyakan keterbukaan informasi terkait harga pasar saham yang terus

merosot kepada Direktur Utama Amir Sunarko bin Hasan Sunarko (mayoritas).

Namun, upaya untuk mendapat keterbukaan selalu kandas, karena manajemen

mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas/pengendali (sumber:

republika.co.id dam ekbis.rmol.co). Selain persoalan tersebut, Deddy Hartawan

Jamin juga menemukan sejumlah temuan penting, yakni: Pertama, pada laporan

keuangan Sumalindo tercetak “Piutang Ragu-Ragu” tanpa ada penjelasan sedikit

pun tentang siapa yang menerima utang tersebut. Padahal selama ini laporan

keuangan perusahaan Sumalindo Lestari Jaya diaudit oleh auditor Ernst & Young.

Belakangan diketahui bahwa Piutang Ragu-Ragu tersebut adalah pinjaman tanpa

bunga sama sekali yang diberikan kepada anak perusahaan Sumalindo, yakni

perusahaan Sumalindo Hutani Jaya (SHJ) mencapai lebih dari Rp 140 miliar sejak

1997 (sumber: republika.co.id) .

Kejanggalan kedua, kurangnya keterbukaan terkait pernyataan Direktur

Utama kepada Pemegang Saham Publik Minoritas tentang alasan perusahaan

Sumalindo Hutani Jaya dijual kepada perusahaan Tjiwi Kimia. Menurut

pemegang saham minoritas, penjualan tersebut dinilai sangat merugikan dan

janggal, hal ini dikarenakan SHJ memiliki zero coupon bond (surat utang tanpa

bunga) atas utangnya kepada Sumalindo sebesar 140 miliar lebih, untuk jangka

waktu satu tahun pada 1 Juli 2009. (sumber: republika.co.id). Ketiga, Surat

Menteri Kehutanan yang menyetujui penjualan SHJ kepada Tjiwi Kimia patut
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dipertanyakan. Menteri Kehutanan merilis surat persetujuan pengalihan saham

tersebut tertanggal 1 Oktober 2009. Padahal Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (RUPSLB) yang mengagendakan penjualan SHJ baru dilangsungkan pada

15 Oktober 2009. Apalagi dalam salah satu klausulnya, ditegaskan bahwa jika

terjadi sengketa di antara pemegang saham, maka hal tersebut menjadi tanggung

jawab perusahaan dan tidak melibatkan Kementerian Kehutanan (sumber:

republika.co.id).

Dari kasus diatas maka perusahaan Sumalindo tidak melakukan transparansi

pada laporan tahunannya atas tiga informasi kepada para pemegang saham

minoritas, yaitu: Perusahaan tidak mengungkapkan piutang siapa yang telah

dihapuskan atau dibebankan ke piutang ragu-ragu tahun berjalan; perusahaan juga

dalam melakukan aksi penjualan anak perusahaan memiliki maksud tertentu

karna anak perusahaan memiliki utang kepada perusahaan Sumalindo yang belum

dilunasi. Hal ini dinilai mencurigakan karna aksi penjualan anak perusahaan

memiliki maksud untuk menghapuskan utang tersebut ke perusahaan Sumalindo.

Ketiga, tidak adanya transparansi atas tindakan perusahaan yang terlebih dahulu

meminta persetujuan kepada mentri perhutanan sebelum adanya RUPSLB

(sumber: republika.co.id).

Tabel 1 Ringkasan Data PT. Sumalindo, Tbk
Net income Tahun 2010 Net Income Tahun 2011 Kepemilikan Asing Komite audit

Rp 4.550 Milliar Rp (314.931) Milliar 21,74% 3 Orang
Sumber: diolah dari laporan tahunan

Laba yang dihasilkan perusahaan sangat mempengaruhi keterbukaan

informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Namun dari data olahan diatas

perusahaan Sumalindo yang ternyata memiliki nilai income yang semakin rendah

dari tahun 2010 ke 2011 dengan perbedaan sebesar 310.381 Miliar. Hal tersebut

mengindikasikan perusahaan membutuhkan adanya suatu modal dari investor

untuk dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya. Dalam memenuhi kebutuhan modal

tersebut perusahaan seharusnya berani melakukan keterbukaan informasi

mengenai kesulitan yang terjadi, sehingga bisa menarik perhatian investor atas

tindakan yang dilakukan perusahaan. Namun dengan mempunyai profit yang

rendah perusahaan tetap tidak mau melakukan keterbukaan informasi, terbukti
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dengan dilaporkannya perusahaan karna tidak transparansi atas ketiga hal yang

telah disebutkan diatas.

Perusahaan juga memiliki Kepemilikan Asing sebesar 21,74% yang

seharusnya dapat mendorong transparansi perusahaan. Karena kepemilikan antara

20-50% memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan tersebut. Tapi

ternyata Kepemilikan Asing sebesar 21,74% ini tidak dapat mendorong

keterbukaan informasi perusahaan Sumalindo. Selain itu Transparansi Informasi

juga dapat terjadi dengan didukungnya jumlah komite audit. Menurut Peraturan

Bapepam Nomer IX.I.5 menyatakan jumlah komite audit minimal perusahaan

yang diperlukan untuk mendorong transparansi adalah 3 orang. Perusahaan

Sumalindo yang telah memiliki jumlah komite audit sebanyak 3 orang justru

belum mampu melakukan transparansi.

Kasus keterbukaan informasi yang kedua juga terjadi pada Semen Indonesia

Tbk. Pada Juni 2014, perusahaan Semen Indonesia di Rembang mendapatkan

penolakan dari 5000 petani dari Desa Tegaldowa, Kecamatan Bunem, Kabupaten

Rembang atas pembangunan pabrik yang didirikan pada lokasi tersebut. Alasan

warga terhadap penolakan tersebut karena akan berdampak pada kehancuran

ekologis yang berkaitan dengan adanya kebutuhan air bersih yang digunakan

warga. Dengan adanya pembangunan pabrik semen proses produksinya akan

mematikan sumber-sumber air, mematikan tanah dan kekayaan agrarian lainnya di

sekitar tersebut. Dampak lainnya akan memiskinkan petani penggarap dan

merusak ketahanan pangan di rembang (sumber :seruni.org).

Perusahaan Semen Indonesia telah melakukan kebohongan publik dalam

informasi penyusunan AMDAL perusahaan Semen Indonesia yang tidak

transparan. Dalam hal tersebut warga tidak dilibatkan dan membuat seakan-akan

seluruh masyarakat setuju dengan pembangunan pabrik semen oleh perusahaan

Semen Indonesia. Permasalahan tersebut berkenaan dengan UU No.32 Tahun

2009 telah dilanggar karna menutupi informasi seputar rencana pembangunan

pabrik semen oleh perusahaan Semen Indonesia. Dalam proses keluarnya ijin

pembangunan pabrik diindikasikan juga adanya praktek KKN karena adanya

ketidaksesuain penebangan kawasan Menteri Kehutanan yang tertuang dalam

surat Nomor : S.279/Menhut-II/2013 tanggal 22 April 2013. Dalam surat tersebut
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bahwa kawasan yang diijinkan untuk ditebang adalah kawasan hutan KHP

Mantingan, namun kenyataannya perusahaan Semen Indonesia menebang

kawasan hutan Kadiwono kecamatan Bulu kurang lebih 21,13 hektar sebagai

peruntukan lokasi pabrik. Tetapi dalam Perda No.14 Tahun 2011 tentang RTRW

Rembang lokasi tersebut tidak diperbolehkan sebagai kawasan industri besar dan

termasuk sebagai kawasan lindung (sumber: seruni.org).

Dari kasus diatas perusahaan Semen Indonesia menutupi informasi yang

seharusnya diinformasikan yaitu informasi mengenai penyusunan AMDAL atas

rencana pembangunan pabrik semen. Hal tersebut menjadi penting untuk

diungkapkan karena berkenaan dengan informasi prospek bisnis dan informasi

tanggung jawab sosial bagi perusahaan yang dibutuhkan untuk laporan tahunan

yang dihasilkan. Akibat dari informasi yang disembunyikan dan tidak adanya

tindakan pengarahan informasi mengenai pengendalian kerusakan atas

pembangunan proyek oleh perusahaan Semen Indonesia, akan berdampak pada

menurunnya kepercayaan masyarakat dan penolakan keberadaan atas perusahaan

tersebut.

Tabel 2 Ringkasan Data PT. Semen Indonesia, Tbk
Net income Tahun 2013 Net Income Tahun 2014 Kepemilikan Asing Komite audit

Rp 5.334 Milliar Rp 5.574 Milliar 39% 4 Orang
Sumber: diolah dari laporan tahunan

Perusahaan yang memiliki laba yang semakin tinggi akan semakin berani

dalam melakukan Transparansi atas kejadian yang terjadi dalam perusahaan. Laba

perusahaan sangat mempengaruhi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh

perusahaan. Namun dari data olahan diatas perusahaan Semen Indoensia yang

ternyata memiliki nilai laba yang semakin tinggi dari tahun 2013 ke 2014 dengan

perbedaan sebesar Rp 220 Miliar tidak mempengaruhi peningkatan Transparansi.

Terbukti dengan adanya informasi yang disembunyikan perusahaan.

Perusahaan juga memiliki Kepemilikan Asing sebesar 39% yang seharusnya

dapat mendorong Transparansi perusahaan. Karena kepemilikan antara 20-50%

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan tersebut. Tapi ternyata

Kepemilikan Asing sebesar 38% ini tidak dapat mendorong keterbukaan

informasi perusahaan Semen Indonesia. Selain itu Transparansi Informasi juga
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dapat terjadi dengan didukungnya jumlah komite audit. Menurut Peraturan

Bapepam Nomer IX.I.5 menyatakan jumlah komite audit minimal perusahaan

yang diperlukan untuk mendorong Transparansi adalah 4 orang. Perusahaan

Semen Indonesia yang telah memiliki dan melebihi jumlah komite audit sebanyak

4 yang seharusnya dapat memberikan fungsi pengawasan yang maksimal namun

justru belum mampu melakukan Transparansi.

Daniel dalam Rahayu (2014) menyatakan bahwa pengungkapan atas

berbagai informasi yang dibutuhkan atas penyajian yang wajar dan relevan sesuai

dengan kebutuhan pemakai tetapi perusahaan di Indonesia masih banyak yang

tidak memberikan pengungkapan sukarela. Sehingga hal tersebut berkaitan

dengan adanya ketidakpuasan para stakeholder terhadap penyajian laporan

keuangan yang diterbitkan. Perusahaan diharuskan untuk tidak hanya menyajikan

informasi berupa pengungkapan wajib (mandatory disclosure) tetapi juga perlu

adanya pengungkapan sukarela (voluntary disclosure).

Pada beberapa penelitian terdahulu ditemukan hasil yang berbeda dalam

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Fitriana

dan Prastiwi (2014) serta Putri, dkk (2015) dalam penelitian menemukan bahwa

Profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap luas

pengungkapan sukarela. Aulya, dkk (2015) dalam penelitian menemukan bahwa

Profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengungkapan sukarela.

Namun Rahayu, dkk (2014) dalam penelitian menemukan bahwa Profitabilitas

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Berdasarkan fenomena dan temuan dari beberapa penelitian mengenai

pengungkapan secara sukarela, dapat ditentukan masih menunjukkan adanya hasil

yang tidak konsisten. Penelitian ini mempunyai karakteristik penelitian yang

berbeda yaitu dengan memilih periode selama tiga tahun yaitu 2013-2015. Alat

ukur yang digunakan adalah luas pengungkapan sukarela yang menggunakan item

Annual Report Award dalam penelitian Nuryamana (2009) dan Ilmiani dan

Sutrisno (2014). dan variabel yang digunakan menggabungkan salah satu

variabel-variabel independen yang ada dalam penelitian Sari, dkk (2010), Barros,

dkk (2013), dan Rahayu, dkk (2014). Dengan hal tersebut melatarbelakangi

penulis untuk melakukan penelitian mengenai ”Pengaruh Kepemilikan Asing,
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Profitabilitas, dan Komite Audit Independen terhadap Transparansi

Informasi“.

I.2  Perumusan Masalah

Berdasarkan kedua permasalahan diatas yaitu fenomena dan gap research,

maka dapat dimunculkan pertanyaan sebagai berikut:

a. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Transparansi

Informasi ?

b. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Transparansi Informasi ?

c. Apakah Komite Audit Independen berpengaruh terhadap Transparansi

Informasi ?

I.3  Tujuan Penelitian

Dari tiga perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Untuk menguji Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap

Transparansi Informasi

b. Untuk menguji Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap

Transparansi Informasi

c. Untuk menguji Komite Audit Independen berpengaruh signifikan

terhadap Transparansi Informasi

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi Teoritis

Dengan melakukan penelitian terkait diharapkan dapat memberikan bukti

terkait pengaruh variabel independen Kepemilikan Asing, Profitabilitas,

dan Komite Audit Independen terhadap variabel dependen Transparansi

Informasi. Dan diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya serta memberikan sumbangan konseptual terhadap civitas
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akademik lainnya dalam upaya mengembangkan dan memajukan dunia

pendidikan dan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh

Kepemilikan Asing, Profitabilitas, dan Komite Audit Independen

terhadap Transparansi Informasi.

2) Bagi Perusahaan

Dapat dilakukan sebagai bahan informasi yang lebih dalam terhadap

pengungkapan secara sukarela pada laporan tahunan yang dihasilkan

3) Bagi Investor

Dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi investor

dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal

4) Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi untuk melakukan

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh Kepemilikan

Asing, Profitabilitas dan Komite Audit Independen terhadap

Transparansi Informasi agar menyempurnakan dan memperluas

penelitian.
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