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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era persaingan yang semakin ketat serta kondisi yang serba tidak 

menentu menuntut keterbukaan bagi setiap perusahaan, terlebih bagi 

perusahaan yang telah go publik di pasar modal. Keterbukaan perusahaan 

dapat berupa penyampaian informasi perusahaan secara berkualitas. Suatu 

informasi dapat berupa informasi keuangan maupun informasi non keuangan 

yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Banyaknya informasi 

yang diungkap tergantung pada investors decision models (Tuanakotta, 1986: 

218). Laporan tersebut juga menjadi sarana manajemen untuk menunjukkan 

efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan untuk melaksanakan fungsi 

pertanggungjawaban kepada pemilik. Untuk pencapaian tujuan tersebut, 

pelaporan keuangan harus menyajikan informasi keuangan dengan 

menerapkan peraturan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). 

Na’im dan Rakhman (2000) menyatakan informasi selain informasi 

keuangan juga tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian informasi 

yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diwajibkan oleh 

BAPEPAM. Isu mengenai pengungkapan ini sangat penting karena 

pengungkapan informasi mengenai faktor signifikan dalam pencapaian 



efisiensi pasar modal dan sarana akuntabilitas publik. Hal ini disebabkan 

informasi yang diungkapkan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan 

salah interpretasi jika dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai.  

Dalam mengambil keputusan untuk melakukan pengungkapan, 

perusahaan hendaknya memperhatikan manfaat dan biaya yang ditimbulkan 

akibat melakukan pengungkapan. Manfaat yang didapat adalah diperolehnya 

biaya modal yang rendah (Eliot dan Jacobson, 1994 dalam Hadi dan Sabeni, 

2002), dan dipahaminya resiko investasi. Sementara biaya pengungkapan 

adalah seluruh biaya yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap 

penerbitan laporan tahunan. Biaya langsung merupakan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan yang berkaitan langsung dalam pengembangan dan 

penyajian informasi. Biaya langsung meliputi biaya pengumpulan, biaya 

pemrosesan, dan biaya penyajian informasi. Sedangkan, biaya tidak langsung 

merupakan biaya yang timbul akibat diungkapkan dan tidak diungkapkan 

informasi. Biaya tidak langsung meliputi biaya legitasi, biaya kerugian 

persaingan (competitive disadvantage) dan biaya politik (Suripto, 1999). 

Pengungkapan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara. 

Bentuk 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. Laporan tahunan pada dasarnya merupakan sumber informasi bagi 

investor sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan 



investasi di pasar modal dan juga sebagai sarana pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Simanjuntak dan 

Widiastuti, 2004). Menurut  PSAK No. 1 Paragraf 12 menjelaskan bahwa, 

tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang 

disusun untuk tujuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama 

sebagian besar pengguna. Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah 

besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Namun 

demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua 

informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh 

keuangan dari masa lalu, dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non 

keuangan. 

Dalam rangka penyajian laporan keuangan emiten atau perusahaan 

publik, salah satu pihak pengguna laporan yang harus dipertimbangkan adalah 

investor. Investor dan manajer investasi berkepentingan dengan resiko yang 

melekat dan hasil pengembangan dari investasi. Pihak-pihak tersebut 

membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan untuk membeli, 

menahan atau menjual investasi serta untuk menilai kemampuan emiten atau 

perusahaan publik untuk membayar deviden. Oleh karena itu, penyusunan 

laporan keuangan perusahaan salah satunya harus sesuai dengan acuan 



menurut Surat Edaran (SE)-02/PM/2002 sebagai pedoman untuk industri 

manufaktur. Adapun acuan-acuan tersebut adalah: 

1. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang berhubungan 

dengan akuntansi dan laporan keuangan. 

2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (ISAK). 

3. International Accounting Standard (IAS)   

4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan. 

5. Praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antar Negara, 

kebiasaan industri yang baru, dan standar akuntansi negara lain. 

Terdapat perbedaan antara peraturan BAPEPAM dan PSAK dalam 

penyusunan laporan keuangan, maka acuan yang digunakan adalah peraturan 

BAPEPAM. Kualitas informasi keuangan tercermin pada sejauh mana luas 

pengungkapan laporan yang diterbitkan perusahaan. Pengungkapan 

(disclosure) dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan mandatory (wajib), 

yang merupakan pengungkapan yang diwajibkan oleh peraturan pemerintah 

dan pengungkapan voluntary (sukarela) yang tidak diwajibkan peraturan, 

sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan, 

yang dipandang manajemen relevan dalam membantu pengambilan keputusan. 

Laporan tahunan yang mengungkap lebih banyak informasi akan semakin 

informatif dan 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. Penelitian tentang kualitas ungkapan 

dalam laporan tahunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan 

hal penting untuk dilakukan. Penelitian tersebut memberikan gambaran 

tentang sifat perbedaan kualitas ungkapan antar perusahaan dan faktor yang 

mempengaruhinya, serta dapat memberikan petunjuk tentang kondisi 

perusahaan pada suatu masa pelaporan (Nur Septi, 2007: 6). 

Pengetahuan tentang hubungan antara karakteristik perusahaan dan 

kualitas ungkapan sukarela akan berguna dalam analisis laporan keuangan 

yaitu memberikan gambaran tentang tipe dan jumlah informasi yang 

disediakan oleh perusahaan dengan karakteristik tertentu yang dapat berguna 

bagi pembuat kebijakan untuk menentukan bentuk dan isi pelaporan akuntansi 

oleh perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan hanya akan mengungkapkan 

informasi menurut standar yang telah ditetapkan oleh peraturan yang 

ditetapkan dalam PSAK maupun peraturan BAPEPAM. Pengungkapan 

informasi tambahan dalam pengungkapan sukarela diharapkan dapat 

memperkecil kesenjangan informasi antara pihak manajemen dan para 

pemakai informasi perusahaan (Fardanty, 2007: 3). Na’im dan Rahman 

(2000)menyatakan isu yang paling menarik dalam dunia pasar modal adalah 

mengenai pengungkapan laporan keuangan (Disclosure Of Financial 

Statement). Isu pengungkapan laporan keuangan menjadi begitu menarik 

karena pengungkapan laporan keuangan merupakan faktor signifikan dalam 

pencapaian efisiensi pasar modal dan merupakan sarana akuntabilitas publik. 



Setiap perusahaan yang telah melakukan penawaran umum atau perusahaan 

publik diwajibkan menyampaikan informasi perusahaannya secara berkala 

kepada BAPEPAM. Disclosure yang luas memang dibutuhkan oleh pengguna 

informasi khususnya investor dan kreditor, namun tidak bisa semua informasi 

yang dimiliki perusahaan diungkapkan dengan detail dan transparan. 

Manajemen perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat (Cost 

and Benefit) jika manajemen mengungkapkan suatu informasi. Selain itu, 

manajemen juga akan menjaga informasi yang merupakan rahasia perusahaan 

agar tidak diketahui dan dimanfaatkan oleh para pesaingnya sehingga akan 

melemahkan posisi perusahaan dalam persaingan bisnis. Jika manfaat yang 

diperoleh melebihi biaya yang harus ditanggung, maka manajemen akan 

mengungkapkan informasinya kepada publik secara lebih luas (Nur Septi, 

2007: 5). 

Cerf (1971) dalam Mardiyah (2002) meneliti apakah sejumlah 

karakteristik perusahaan berkaitan dengan luasnya ungkapan. Cerf 

menemukan bahwa besar aktiva, jumlah pemegang saham, dan status 

pendaftaran berkaitan positif dengan skor indek pengungkapan. 

Singhvi dan Desai (1971) dalam Fitriany (2001) melakukan 

penelitian tentang variabel yang memiliki pengaruh terhadap kualitas 

ungkapan. Singhvi dan Desai menunjukkan bahwa besar perusahaan, jumlah 

pemegang saham, tingkat kembalian, margin laba, status pendaftaran, dan 

KAP yang mengaudit berkaitan secara signifikan dengan kualitas ungkapan. 



Buzby (1975) dalam Fitriany (2001) melakukan penelitian untuk 

meresolusi temuan penelitian yang bertentangan antara Cerf serta Singhvi dan 

Desai. Hasilnya menunjukkan bahwa luas ungkapan tidak dipengaruhi oleh 

status pendaftaran dan bahwa luas ungkapan dalam laporan tahunan berkaitan 

secara positif dengan besar aktiva perusahaan. 

Zubaidah dan Zulfikar (2005) melakukan penelitian tentang 

pengaruh faktor-faktor keuangan dan non keuangan terhadap pengungkapan 

sukarela laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (ukuran 

perusahaan, laverage, likuiditas, profitabilitas, rate of return)  berpengaruh 

secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela laporan tahunan.  

Ukuran perusahaan yang berskala besar umumnya lebih dikenal oleh 

masyarakat daripada perusahaan yang berskala kecil. Karena lebih dikenal 

maka informasi mengenai perusahaan besar lebih banyak dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Alasan yang mendasari pengharapan ini adalah 

umumnya perusahaan memiliki biaya competitive disadvantage lebih rendah 

dari pada perusahaan kecil, skill karyawan yang lebih baik dan biaya 

pengungkapan yang rendah, sehingga memungkinkan dalam melakukan 

pengungkapan lebih luas. Variabel ukuran perusahaan dapat dilihat dengan 

menilai total asset yang dimiliki oleh perusahaan (Zubaidah dan Zulfikar, 

2005). 

Perusahaan dengan laverage yang tinggi menanggung biaya 

pengawasan (monitoring cost) tinggi. Jika menyediakan informasi secara lebih 

komprehensif akan membutuhkan biaya lebih tinggi, maka perusahaan dengan 



leverage yang lebih tinggi akan menyediakan informasi secara lebih 

komprehensif (Zubaidah dan Zulfikar, 2005).  

Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi 

keuangan perusahaan. Perusahaan semacam ini cenderung untuk melakukan 

pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin 

menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel (Zubaidah dan Zulfikar, 2005).  

Rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong 

para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci sebab mereka 

ingin menyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong 

kompensasi terhadap manajemen (Zubaidah dan Zulfikar, 2005).  

Auditor yang mempunyai banyak klien berarti auditor tersebut 

mendapat kepercayaan yang lebih dari klien untuk membawa perusahaan klien 

ke pasar modal. Operasi variabel ini menggunakan variabel dummy. Penentuan 

reputasi auditor ini digunakan skala 1 untuk auditor yang prestigious dan 0 

untuk auditor yang non prestigious. Membuat ranking auditor dengan cara 

membuat record dari seluruh perusahaan yang listing di BEI dan membuat 

urutan sesuai dengan frekuensi auditor yang melakukan audit terhadap laporan 

keuangan perusahaan. Asumsinya bila emiten menggunakan auditor yang 

termasuk dalam kategori big-five di kategorikan prestigious dan sebaliknya 

bila diluar big-five, dikategorikan non prestigious (Zubaidah dan Zulfikar, 

2005). 

Dalam penelitian berikut ini akan melakukan penelitian tentang 

pengaruh ukuran perusahaan, laverage, likuiditas, profitabilitas dan reputasi 



auditor terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela dalam laporan 

keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2006 sedangkan untuk penelitian sebelumnya 

menggunakan tahun amanat sebelum tahun 2006. Untuk mengukur tingkat 

pengungkapan sukarela digunakan item pengungkapan yang dikembangkan 

oleh Suripto (1999) yang disesuaikan dengan Surat Edaran (SE)-02/PM/2002. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, 

LAVERAGE, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN REPUTASI 

AUDITOR TERHADAP TINGKAT KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN 

SUKARELA DALAM LAPORAN KEUANGAN” (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2006). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, maka 

pokok masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah terdapat pengaruh 

ukuran perusahaan, laverage, likuiditas, profitabilitas dan reputasi auditor 

terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 

 

 

 



C. Batasan Masalah 

Berdasarkan banyaknya obyek perusahaan yang terdaftar di BEI, maka 

penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan yang masuk kategori 

industri manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai 

tanggal 31 Desember 2006, perusahaan-perusahaan tersebut juga 

mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 

2006. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh 

ukuran perusahaan, laverage, likuiditas, profitabilitas dan reputasi auditor 

terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan 

pada perusahaaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

E. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi BAPEPAM dan penyusun SAK, penelitian ini diharapkan dapat 

membantu untuk mengembangkan, mengubah, menambah, dan 

menjelaskan standar akuntansi yang berlaku untuk menciptakan pasar 

modal yang efisien. 

2. Bagi emiten, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai minimum disclosure agar informasi yang disajikan dapat 

bermanfaat untuk analisis dan pengambilan keputusan investasi. 



3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi. 

4. Bagi profesi akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

penyajian informasi-informasi yang perlu diungkap dalam laporan 

tahunan. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Agar pembahasan penulisan skripsi sesuai dengan tujuan penulisan, 

maka disusun sistematika laporan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

      Bab ini berisi tentang pendahuluan skripsi yaitu latar 

belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab ini berisi tentang landasan teori yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan, yaitu: laporan keuangan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan, pengungkapan (disclosure) laporan 

keuangan, kerangka pikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi mengenai ruang lingkup penelitian, 

populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, variabel dan pengukuran, metode 



analisis data yang terdiri dari pengujian asumsi klasik dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan menguraikan tentang deskripsi data, 

statistik deskriptif, analisis data, pengujian hipotesis dan 

pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil penelitian. Selain itu, dikemukakan pula keterbatasan dalam 

penelitian dan pemberian saran yang berguna bagi penelitian 

selanjutnya. 

 


