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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia usaha menuntut adanya

informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan

bisnis. Akuntansi ikut berperan dalam memfasilitasi kebutuhan para pelaku bisnis

akan informasi tersebut. Laporan tahunan adalah media utama penyampaian

informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan

keuangan merupakan sumber informasi bagi investor sebagai salah satu dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal dan juga 

sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya.

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan

(SAK: 2004) dinyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami

dan tidak menimbulkan salah interpretasi hanya jika laporan keuangan dilengkapi 

dengan pengungkapan yang memadai (B. Linggar Yekti Nugraheni, Oct. Digdo 

Hartomo, Lucia Hary Patworo, 2002: 75). Belkaoui (1997; 164) menyatakan
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bahwa tujuan Pelaporan Keuangan oleh perusahaan bisnis sebagaimana

dinyatakan dalam Statement of Financial Accounting Concept No.1, “Objectives

of Financial Reporting by Business Enterprises” dinyatakan: Pelaporan keuangan 

tidak hanya mencakup ikhtisar keuangan tetapi juga sasaran-sasaran lain untuk 

mengkomunikasikan informasi yang berkaitan, langsung atau tidak langsung,

dengan informasi yang diberikan oleh suatu sistem akuntansi. 

Berbagai kelompok yang berkepentingan dalam pelaporan keuangan

perusahaan yang berorientasi pada laba dapat digolongkan pada pemakai

langsung dan pemakai tidak langsung. Pemakai langsung meliputi: (1) pemilik 

perusahaan dan pemegang sahamnya, (2) kreditur dan pemasok, (3) manajemen 

perusahaan, (4) dinas perpajakan, (5) tenaga kerja dalam suatu organisasi, dan (6) 

pelanggan. Pemakai tidak langsung meliputi: (1) analis dan penasehat keuangan, 

(2) bursa saham, (3) ahli hukum, (4) badan pengaturan atau pendaftaran, (5) 

media keuangan dan agen-agen pelaporan, (6) asosiasi dagang, (7) serikat buruh, 

(8) para pesaing, (9) masyarakat umum, (10) lembaga - lembaga pemerintah lain 

(Belkaoui, 1997: 36).

Manajer memiliki informasi mengenai kinerja perusahaan saat ini dan

masa datang yang lebih baik dari pada pihak eksternal. Beberapa studi

menunjukkan bahwa manajer memiliki dorongan untuk mengungkapkan

informasi tersebut secara sukarela. Dorongan tersebut dimiliki oleh manajer

karena investor di seluruh dunia menuntut informasi yang lebih detail dan lebih 

tepat waktu, tingkat pengungkapan sukarela semakin meningkat, baik di negara-
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negara dengan pasar yang sudah maju maupun pasar yang sedang berkembang 

Choi dan Meek (2005: 191).

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa perusahaan akan

mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung

fungsi pasar modal (Anis Chariri dan Imam Ghazali: 2003). Pidato Ketua

Bapepam dalam Awaludin Setyadica (2005) menyatakan bahwa pengungkapan 

merupakan syarat mutlak bagi penyajian informasi yang diperlukan untuk

mendukung pasar modal yang efisien. Menurut Suad Husnan dan Eny Pudjiastuti

(1993: 123-124) secara formal pasar modal yang efisien adalah pasar yang harga 

sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan.

Informasi yang relevan meliputi:

1. Informasi dalam bentuk perubahan harga di waktu yang lalu.

2. Informasi yang tersedia kepada publik (public information).

3. Informasi yang tersedia baik kepada publik maupun tidak (public and private 

information).

Dalam proses penyampaian informasi keuangan oleh manajer perusahaan 

kepada para pemakai seperti para investor da n kreditor, terjadi suatu komunikasi 

informasi yang tidak sempurna (inperfect) antara penyaji informasi keuangan

dengan pemakai informasi keuangan. Hal dapat mengakibatkan “gap informasi” 

atau lebih dikenal dengan asimetri informasi (information asymmetry). Gap

informasi terjadi karena (Nung Harjanto: 2001):
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1. Pemakai informasi tidak memiliki kesempatan akses secara langsung ke

dalam perusahaan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

2. Para pemakai informasi memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap 

perusahaan, sehingga informasi yang merka butuhkan juga berbeda-beda.

Apabila dihubungkan dengan peningkatan perusahaan, ketika terdapat

asimetri informasi, manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi

perusahaan kepada investor guna memaksimalisasi nilai perusahaan. Sinyal yang 

diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi. Perilaku

dan kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang

diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan untuk menurunkan asimetri

informasi (Siti Zubaidah dan Zulfikar, 2005: 49).

Dalam praktik, sebenarnya pengungkapan-pengungkapan keuangan yang 

disediakan oleh entitas-entitas bagi pembaca luar negeri mungkin lebih banyak, 

tetapi mungkin pula lebih sedikit dari kewajiban-kewajiban pengungkapan yang 

disyaratkan. Perusahaan akan melakukan pengungkapan minimal apabila mereka 

merasa pengungkapan semacam itu akan menurunkan biaya modalnya atau jika 

mereka tidak ingin ketinggalan praktik -praktik yang kompetitif. Sebaliknya

perusahaan akan mengungkapkan lebih sedikit apabila mereka merasa

pengungkapan keuangan akan menampakkan informasi rahasia kepada para

pesaing atau menampakkan sisi buruk perusahaan kepada berbagai pihak (Choi 

dan Mueller, 1999: 291-297).
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Choi dan Meek (2005: 191) menyatakan bahwa terdapat bukti-bukti kuat 

yang menunjukkan bahwa manajer perusahaan sering memiliki dorongan kuat 

untuk menunda pengungkapan berita negatif, “mengelola” laporan keuangan

untuk lebih menunjukkan wajah positif perusahaan dan menilai lebih kinerja dan 

prospek keuangan perusahaannya. Kegagalan dalam pengungkapan yang cukup, 

dapat mengakibatkan kegagalan pasar, sehingga intervensi pemerintah untuk

memaksa perusahaan melakukan pengungkapan yang cukup dapat dibenarkan. 

Pengungkapan inilah yang disebut pengungkapan wajib. Di Indonesia yang

menjadi otoritas pengungkapan wajib adalah Bapepam (Anis Chariri dan Imam 

Ghazali, 2003: 247).

Bapepam telah mengeluarkan peraturan mengenai pengungkapan

informasi dalam laporan tahunan, yaitu melalui Keputusan Ketua Bapepam

No.Kep 17/PM/1995 yang hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak termasuk 

perusahaan kecil dan menengah. Peraturan ini selanjutnya diubah melalui

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 38/PM/1996 yang berlaku bagi semua

perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik

(Murtanto dan Elvina, 2005: 47). Selanjutnya, Bapepam dan IAI telah

mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menempuh pengungkapan laporan

keuangan yang memadai. Peraturan-peraturan tersebut antara lain (B. Linggar 

Yekti Nugraheni, Oct. Digdo Hartomo, Lucia Hary Patworo, 2002: 76):

1. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 40/PM/1997 mengenai dokumen

perusahaan yang harus diserahkan kepada Bapepam.
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2. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 39/PM/1997 mengenai dokumen yang

terbuka untuk umum.

3. Standar Akuntansi Keuangan mengatur secara rinci mengenai pos-pos laporan 

keuangan minimum yang harus diungkap dalam laporan keuangan.

4. Surat Keputusan Bapepam No.06/PM/2000 mengenai Pedoman Penyajian

Laporan Keuangan juga mensyaratkan elemen-elemen yang seharusnya

diungkap dalam Laporan Keuangan.

Nor Hadi dan Arifin Sabeni (2002: 92) menyatakan bahwa menurut

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 38/PM/1996 informasi yang diungkapkan 

dalam laporan keuangan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

ungkapan wajib (enforced / mandatory disclosure) yang merupakan

pengungkapan minimal yang harus diungkapkan (diwajibkan peraturan) dan

ungkapan sukarela (voluntary disclosure) yaitu pengungkapan yang tidak

diwajibkan peraturan, dimana perusahaan bebas memilih jenis informasi yang

akan diungkapkan yang sekiranya mendukung pengambilan keputusan. Manfaat 

ungkapan sukarela adalah semakin kecilnya biaya modal. Perusahaan dapat

menarik perhatian lebih banyak analis, meningkatkan akurasi ekspektasi pasar, 

menurunkan ketidaksimetrisan informasi pasar dan menurunkan kejutan pasar 

(market surprise) (Na’im Rahman (2000) dalam Siti Zubaidah dan Zulfikar, 

2005: 49).

Penelitian tentang kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan dan 

faktor- faktor yang mempengaruhinya merupakan hal yang penting untuk
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dilakukan. Penelitian tersebut memberikan gambaran tentang sifat perbedaan

kelengkapan pengungkapan antar perusahaan dan faktor yang mempengaruhinya, 

serta memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan pada suatu masa

pelaporan (Binsar H Simanjuntak dan Lusy Widiastuti, 2004: 351) 

Beberapa penelitian yang menganalisis karakteristik perusahaan yang

berpengaruh terhadap pengungkapan dalam laporan tahunan memberikan hasil 

yang konsisten, namun beberapa diantaranya memberikan hasil yang belum

konsisten. Hasil penelitian Siti Zubaidah dan Zulfikar (2005: 74) menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan

sukarela laporan tahunan, sementara Murtanto dan Elvina (2005: 54) tidak

menemukan bahwa luas pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh ukuran

perusahaan. Wallace (1994) dalam Nor Hadi dan Arifin Sabeni (2002: 93)

menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai solvabilitas rendah akan

melakukan disclosure lebih luas, sementara penelitian Nor Hadi dan Arifin

Sabeni (2002) tidak mampu membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara solvabilitas perusahaan dengan luas pengungkapan sukarela. Nor Hadi dan 

Arifin Sabeni (2002: 103) menyatakan bahwa hasil penelitian mereka

menunjukkan bahwa luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan tidak 

dipengaruhi oleh proporsi kepemilikan saham oleh publik, hasil penelitian ini 

kontradiktif dengan penelitian  Mei Tan, Hossain dan Adain (1994) dalam Siti 

Zubaidah dan Zulfikar (2005: 78). Nor Hadi dan Arifin Sabeni (2002: 103) 

menyatakan bahwa hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa luas
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pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dipengaruhi oleh basis

perusahaan, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Murtanto 

dan Elvina (2005: 54) yang menyatakan  bahwa luas pengungkapan sukarela tidak 

dipengaruhi oleh basis perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Nor Hadi dan Arifin Sabeni

(2002). Penelitian ini akan menguji kembali variabel-variabel pada penelitian

yang diacu yang hasilnya tidak konsisten dengan hasil penelitian lainnya, yaitu: 

ukuran perusahaan, solvabilitas perusahaan, proprsi kepemilikan saham oleh

publik dan basis perusahaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang diacu adalah:

1. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur, sedangkan Nor Hadi dan Arifin Sabeni menggunakan perusahaan 

non industri keuangan.

2. Metoda pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling,

sedangkan Nor Hadi dan Arifin Sabeni menggunakan proportional stratified 

sampling dan random.

3. Tahun amatan penelitian ini adalah tahun 2004, sedangkan tahun amatan Nor 

Hadi dan Arifin Sabeni adalah tahun 1999.

4. Untuk mengukur tingkat pengungkapan sukarela digunakan item

pengungkapan yang dikembangkan oleh Gunawan (2002) yang

dikembangkan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No.  Kep 38/PM/1996 
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dan literatur terdahulu, sedangkan Nor Hadi dan Arifin Sabeni menggunakan 

item pengungkapan yang mereka kembangkan.

Latar Belakang Masalah tersebut mendorong penulis untuk melakukan

penelitian dengan judul: “ANALISIS PENGARUH KARAKATERISTIK

PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA DALAM

LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK JAKARTA (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

BEJ)”

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka yang menjadi

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela

dalam Laporan Tahunan perusahaan yang terdaftar di BEJ?

2. Apakah Solvabilitas Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan

Sukarela dalam Laporan Tahunan perusahaan yang terdaftar di BEJ?

3. Apakah Proporsi Kepemilikan Saham oleh Publik berpengaruh terhadap

Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan perusahaan yang terdaftar di 

BEJ?

4. Apakah Basis Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela

dalam Laporan Tahunan perusahaan yang terdaftar di BEJ?
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C. Pembatasan Masalah

Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dibatasi dengan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian digunakan perusahaan manufaktur, dikarenakan jenis

industri manufaktur memiliki tingkat pengungkapan lebih luas dengan jenis 

industri lain.

2. Luas ungkapan yang diteliti terbatas pada pengungkapan sukarela, karena:

(a) pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan mengenai laporan tahunan 

dan (b) pemerintah Indonesia telah menunjuk Bapepam sebagai badan yang 

bertugas mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan tersebut

(diasumsikan perusahaan mematuhi peraturan tersebut).

3. Penilaian item pengungkapan sukarela dalam penelitian ini dilakukan tanpa 

pembobotan dengan alasan untuk mengurangi unsur subyektivitas.

4. Tahun amatan penelitian ini adalah tahun 2004.

5. Untuk mengukur tingkat pengungkapan sukarela digunakan item

pengungkapan yang dikembangkan oleh Gunawan (2002) yang

dikembangkan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. 38/PM/1996.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris bahwa:

1. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela dalam

Laporan Tahunan perusahaan yang terdaftar di BEJ.
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2. Solvabilitas Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela dalam 

Laporan Tahunan perusahaan yang terdaftar di BEJ.

3. Proporsi Kepemilikan Saham oleh Publik berpengaruh terhadap

Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan perusahaan yang terdaftar di 

BEJ.

4. Basis Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela dalam

Laporan Tahunan perusahaan yang terdaftar di BEJ.

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini, 

yaitu:

1. Bapepam dan Ikatan Akuntan Indonesia

Membantu untuk mengembangkan, mengubah, menambah dan menjelaskan

standar akuntansi yang berlaku untuk menciptakan pasar modal yang efisien.

2. Emiten

Memberikan pengetahuan mengenai minimum disclosure agar informasi yang 

disajikan dapat bermanfaat untuk analisis dan pengambilan keputusan

investasi.

3. Investor

Memberikan masukan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan

investasi.
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4. Profesi Akuntansi

Penyajian informasi-informasi yang perlu diungkap dalam laporan tahunan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan skripsi yaitu: latar belakang masalah,

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, 

yaitu: teori pasar modal, karakteristik perusahaan, pengungkapan, peranan

pengungkapan dalam pasar modal, peraturan pengungkapan, dan pengungkapan

sukarela, serta memuat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODA PENELITIAN 

Bab ini merupakan lingkup penelitian, populasi, sampel, metoda

pengambilan sampel, data dan sumber data, metoda pengumpulan data, definisi 

operasional variabel dan metoda analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis.
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BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan, dan

saran.


