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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gejolak ekonomi, era persaingan yang semakin ketat serta kondisi 

yang serba tidak menentu menuntut keterbukaan bagi setiap perusahaan, 

terlebih bagi perusahaan yang telah go public di pasar modal. Keterbukaan 

perusahaan dapat berupa penyampaian informasi perusahaan secara 

berkualitas. (Hadi dan Sabeni, 2002) 

Para pelaku pasar modal memerlukan informasi untuk pengambilan 

keputusan. Usman et al, (1990) menyatakan ada 3 jenis informasi yang 

diperlukan oleh investor, broker maupun pedagang efek, yaitu: 

1. Informasi fundamental, yang menyajikan kondisi perusahaan yang 

menjual efek dan perilaku efek tersebut di bursa. 

2. Informasi tentang faktor-faktor teknis yang berisi tentang kondisi 

perdagangan efek, fluktuasi kurs, volume transaksi, dll. 

3. Informasi tentang faktor lingkungan yang berupa kondisi sosial, ekonomi, 

politik, keamanan.  

Bagi para investor, informasi yang disampaikan oleh manajemen 

perusahaan dijadikan sebagai alat analisis dan pengawasan terhadap kinerja 

manajemen perusahaan. Oleh karena itu perusahaan, baik kecil maupun besar, 

harus memanfaatkan sumber daya seefisien dan seefektif mungkin sehingga 

berguna untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. 



 
 
 

 

Sementara bagi manajemen, keterbukaan informasi dimaksudkan untuk 

menunjukkan keseriusan dalam mengelola perusahaan secara profesional, 

sehingga dapat mempengaruhi para investor dalam mengambil keputusan 

investasi (Hadi dan Sabeni, 2002). 

Salah satu faktor yang mencerminkan kinerja perusahaan adalah 

laporan keuangan yang harus dibuat oleh pihak manajemen secara teratur. 

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang 

disajikan dalam bentuk kuantitatif dimana informasi-informasi yang disajikan 

di dalamnya merupakan sumber utama informasi keuangan yang disampaikan 

oleh manajemen kepada pihak-pihak di dalam perusahaan maupun di luar 

perusahan. Perilaku dan kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas 

informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan (Zubaidah 

dan Zulfikar, 2005).  

Kualitas informasi keuangan tercermin pada sejauh mana luas 

pengungkapan laporan yang diterbitkan perusahaan. Pengungkapan dalam 

laporan tahunan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan 

investasi. Keputusan investasi sangat tergantung dari mutu dan luas 

pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan.  Luas pengungkapan 

antara perusahaan dalam industri satu dengan industri lainnya berbeda. 

Perbedaan ini dipicu dari kandungan resiko dari masing-masing industri 

memiliki karakteristik yang berbeda  (Hadi dan Sabeni, 2002). 

Pengungkapan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, bentuk 

pengungkapan yang sangat penting yaitu melalui laporan keuangan dan 



 
 
 

 

laporan tahunan. Cara pengungkapan yang sangat penting adalah melalui 

laporan tahunan yang berguna bagi investor dalam hal pengambilan keputusan 

investasi. Laporan tahunan perusahaan atau annual report merupakan salah 

satu bentuk pelaporan keuangan yang disusun oleh emiten setiap tahun sekali 

dan bersifat wajib. Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan adalah 

informasi data keuangan dan informasi non-keuangan. Selain itu, laporan 

tahunan merupakan media bagi manajemen perusahaan untuk memberikan 

informasi kepada pihak luar. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan tahunan perusahaan adalah investor dan calon investor, kreditor dan 

calon kreditor, analisis sekuritas, pemerintah, serikat kerja, pemasok, 

pelanggan dan masyarakat (Mujiono dan Magdalena, 2006). 

Laporan tahunan yang mengungkap lebih banyak informasi akan 

semakin bermanfaat. Tetapi biaya atas penyajian informasi tersebut juga 

semakin tinggi. Semakin besar suatu usaha bisnis, akan semakin mendorong 

perlunya informasi akuntansi, baik untuk pertanggungjawaban maupun untuk 

dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hubungannya dengan 

penyajian informasi keuangan untuk pihak luar, profesi akuntan mengatur 

cara-cara penyajian informasi keuangan suatu badan usaha dan memberi jasa 

audit untuk menentukan kewajaran laporan keuangan yang disusun 

manajemen (Suripto, 1999). 

Penelitian tentang kualitas pengungkapan dalam laporan tahunan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan hal penting untuk dilakukan. 

Penelitian tersebut memberikan gambaran tentang sifat perbedaan kualitas 



 
 
 

 

pengungkapan antar perusahaan dan faktor yang mempengaruhinya, serta 

dapat memberikan petunjuk tentang kondisi perusahaan pada suatu masa 

pelaporan. 

Menurut Wallace et al, (1994) bahwa likuiditas dipandang sebagai 

ukuran kinerja manajemen dalam mangelola keuangan perusahaan, dimana 

likuiditas rendah justru cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. 

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar 

semua kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas 

merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam 

mengelola kekayaan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan 

(Zubaidah dan Zulfikar, 2005). Menurut Ainun dan Fuad (2000) dalam 

Simanjuntak dan Widiastuti (2004) mengemukakan bahwa perbedaan dalam 

proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi 

kelengkapan pengungkapan. Menurut Marwata (2001) umur perusahaan 

diperkirakan memiliki hubungan dengan kualitas pengungkapan.     

Marwata (2001) meneliti hubungan  antara ukuran perusahaan, rasio 

leverage, rasio likuiditas, basis perusahaan, umur perusahaan, rencana 

penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya dan struktur kepemilikan terhadap 

kualitas pengungkapan sukarela laporan tahunan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan rencana penerbitan sekuritas 

tahun berikutnya berhubungan dengan kualitas pengungkapan sukarela.  

Zubaidah dan Zulfikar (2005) meneliti apakah terdapat pengaruh 

ukuran perusahaan, rasio leverage, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rate of 



 
 
 

 

return, proporsi kepemilikan saham oleh publik, reputasi auditor, umur 

perusahaan terhadap pengungkapan sukarela laporan keuangan pada industri 

manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan, rasio profitabilitas, reputasi auditor 

mempengaruhi luas pengungkapan sukarela laporan keuangan. 

Simanjuntak dan Widiastuti (2004) menguji apakah terdapat pengaruh 

leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan saham oleh publik, dan 

umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada 

industri manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2002. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel leverage, profitabiltas, porsi kepemilikan saham 

oleh publik mempengaruhi kelengkapan laporan keuangan. 

Beberapa variabel dalam penelitian ini diharapkan akan berpengaruh 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan, yaitu 

faktor keuangan (likuiditas, leverage, profitabilitas) dan faktor non keuangan 

(proporsi kepemilikan saham publik dan umur perusahaan). 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini 

mengambil judul : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN 

KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

 

 

 



 
 
 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh faktor keuangan yaitu likuiditas, leverage dan 

profitabilitas terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan? 

2. Apakah terdapat pengaruh faktor non keuangan yaitu proporsi kepemilikan 

saham publik, dan umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan tersebut adalah untuk memperoleh bukti empiris 

pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, proporsi kepemilikan saham  

publik, dan umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan. 

2. Manfaat penelitian 

a. BAPEPAM dan Penyususun SAK : untuk membantu 

mengembangkan, mengubah, menambah dan menjelaskan standar 

akuntansi yang berlaku untuk menciptakan pasar modal yang 

efisien.  

b. Emiten dan calon emiten : pengetahuan mengenai minimum 

disclosure agar informasi-informasi yang disajikan dalam laporan 



 
 
 

 

tahunan berguna bagi analisis sekuritas dan investor dalam rangka 

pengambilan keputusan investasi oleh investor.  

c. Investor : dapat memperoleh tambahan informasi dalam melakukan 

investasi.  

d. Perusahaan publik : memotivasi perusahaan agar dapat bersaing 

dengan membuat laporan tahunan yang lebih transparan sehingga 

menarik perhatian investor.  

e. Penelitian selanjutnya : sebagai bahan referensi bagi peneliti yang 

akan melakukan penelitian di pasar modal. 

 

D. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memperoleh gambaran singkat dari skripsi ini, maka dalam 

bagian ini perlu mengemukakan sistematika dari skripsi. Adapun sistematika 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,      

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan 

Skripsi 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan teoritis yang membahas teori-teori yang 

mendukung penelitian antara lain, Laporan Keuangan, 

Pengungkapan (Disclosure) dalam Laporan Keuangan, 

Luas Pengungkapan, Pengungkapan Informasi dan Indeks 



 
 
 

 

Pengungkapan, Pertimbangan Perusahaan untuk 

Mengungkapkan Informasi, Penelitian Terdahulu dan 

Pengembangan Hipotesis, Kerangka Pemikiran 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang Metode Penelitian yang meliputi Ruang 

Lingkup Penelitian, Populasi, Sampel dan Metode 

Pengambilan Sampel, Sumber Data, Metode Pengumpulan 

Data, Definisi Operasional dan Pengukuran, Metode 

Analisis Data 

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Deskrpsi Data, Analisis Data dan Pembahasan Hasil 

Analisis  

BAB V  : SIMPULAN 

Berisi Simpulan, Keterbatasan Penelitian, Saran untuk 

Penelitian Selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 


