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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Perusahaan membutuhkan tambahan modal untuk melakukan 

pengembangan dan perluasan usaha agar memiliki daya saing dalam jangka 

panjang. Sumber utama bagi perusahaan dalam menghimpun dana adalah 

investor. Pasar modal merupakan sarana untuk mempertemukan perusahaan yang 

mencari sumber pendanaan dengan investorsebagai penyedia dana.  

Manajemen dan investor/ kreditor merupakan pihak yang terpisah dan 

hubungan kedua pihak tersebut dkhawatirkan akan terjadi kesenjangan informasi 

karena diasumsikan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi 

dan mengutamakan kepentingan pribadi. 

Laporan keuangan dapat bermanfaat untuk sebagian besar pengguna 

apabila informasi yang disediakan dalam laporan keuangan yang di maksud dapat 

dipahami, relevan dan handal serta dapat diperbandingkan. Di mana  informasi 

yang di peroleh dari suatu laporan keuangan perusahaan tergantung pada tingkat 

kelengkapan pengungkapan (disclosure) laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. Laporan keuangan dibuat dan dilaporkan oleh pihak manajemen 

sebagai hasil pertanggungjawaban atas kinerja pada periode tertentu kepada 

pemegang saham sebagai pihak ekternal. Pengungkapan pada laporan keuangan 

merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah keagenan dan memperkecil 

asimetri informasi antara agent sebagai pihak manajemen dan principal sebagai 
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pihak pemegang saham. Dalam penelitian ini menggunakan leverage, likuiditas, 

dan ukuran perusahaan pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI 

tahun 2010-2012 untuk menganalisi pengaruhnya terhadap  luas pengungkapan 

laopran keuangan perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris tentang 

pengaruh leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan 

laporan keuangan secara parsial. Penelitian ini juga lebih memfokuskan pada 

pngungkapan wajib. Pada dasarnya setiap perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyajikan laporan keuangannya sesuai 

dengan pedoman atau peraturan yang sudah ditetapkan. Di Indonesia, pedoman 

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan oleh emiten atau perusahaan food 

dan beverage ditetapkan oleh Bapepam dalam Surat Edaran laporan keuangan 

emiten atau perusahaan food and beverage di Indonesia ditetapkan oleh 

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-134/BL/2006 Tanggal:7 

Desember 2006 di mana pedoman ini memuat tentang ikhtisar data keuangan 

penting, laporan keuangan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, 

analisis dan pembahasan manajemen dan tata kelola perusahaan (Corporate 

Governance). Keluarnya peraturan tersebut ternyata belum signifikan 

mempengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan.  

Leverage berkaitan dengan upaya perusahaan dalam mengendalikan 

jumlah aktiva perusahaan dengan utang baik utang jangka panjang maupun jangka 

pendek. Leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas 

pemegang saham. Rasio tersebut untuk memberikan gambaran mengenai struktur 
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modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak 

tertgihnya suatu utang.  

Pentingnya rasio leverage bagi kinerja karena dalam mengembangkan 

perusahaan diperlukan sumber pendanaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh 

dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaa. Pada prakteknya dana-dana 

yang dikelola dengan baik, proporsi antara sumber dana dari dalam perusahaan 

dengan sumber dana dari luar perusahaan harus diperhatikan yang nantinya dapat 

mempengaruhi besar kecilnya laba bagi perudsahaan yang merupakan tujuan dari 

pencapaian kinerja keuangan perusahaan dan debt to equity ratio merupakan 

ukuran pas yang dipilih untuk mewakili rasio leverage. 

Aset Likuid (Likuid Asset) merupakan suatu asset yang dapat dikonversi 

menjadi kas dengan cepat tanpa harus mengurangi harga asset tersebut terlalu 

banyak. Rasio Likuiditas (Likuidity Ratios) merupakan Rasio yang menunjukkan 

hubungan antara kas dan asset lancer perusahaan lainnya dengan kewajiban 

lancarnya. Sedangkan Rasio Lancar (Current Ratios) merupakan rasio yang 

dihitung dengan membagi asset lancer dengan kewajiban lancer. Rasio ini 

menunjukkan sampai sejauh apa kewajiban lancer ditutupi oleh asset yang 

diharapkan akan dikonvensi menjadi kas dalam waktu dekat (Brigham, 2010:134). 

Pentingnya rasio likuiditas bagi kinerja keuangan, karena likuiditas 

mempunyai hubungan yang cukup erat dengan kamampuan perusahaan salam 

memperoleh laba (profitabilitas), yaitu likuiditas menunjukkan tingkat 

ketersediaan modal kerja yang dibutuhkan dalam aktivitas operasional. Adanya 

modal kerja yang cukup memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara 
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maksimal dan tidak mengalami kesulitan akibat krisis keuangan. Akan tetapi 

modal kerja yang berlebihan justru menunjukkan adanya dana yang tidak 

produktif dan kesannya perusahaan melepaskan untuk memperoleh 

keuntungan.idealnya, modal kerja perusahaan seharusnya tersedia dalam jumlah 

yang cukup untuk membiayai berbagai kegiatan perusahaan, yang berarti tidak 

terdapat kekurangan modal dan tidak terdapat sumber daya yang menganggur. 

Dengan demikian kemampuan perusahaan meningkatkan kinerja keuangan atas 

aktiva yang dimiliki menjadi maksimum, dan current ratio merupakan salah satu 

komponen rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini. 

Alasan menggunakan objek penelitian di sektor industri food and beverage 

yaitu, sektor food and beverages akan survive dan paling tahan terhadap krisis 

dibandingkan dengan sector lainnya, sebab dalam krisis, konsumen akan 

membatasi konsumsinya dengan memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi 

kebutuhan barang sekunder.  

Di Indonesia, hasil penelitian Nugroho (2011), menyatakan bahwa semua 

variabel bebas (karateristik perusahaab ang terdiri atas CR, DER, NPM, SIZE dan 

OS) berpengarug secra simultan terhadap variabel terikat indeks skor 

pengungkapan laporan keuangan. Secara parsial CR, DER, NPM, SIZE dan OS  -

mempunya pengaruh terhadap indeks skor pengungkapan laporan keuangan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Subair (2013) menyatakan bahwa 

tingkat Likuiditas, Leverage, Profitabiltas (NPM), Ukuran Perusahaan dan Indeks 

sektoral tidak berpengaruh terhadap pengungkapan dalam laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang publik. Artinya tidak mempengaruhi manajemen 
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dalam mengungkapkan informasi di laporan keuangan. Sehingga butir-butir yang 

di sampaikan pada laporan keuangan bersifat standard akcuali butir itu nihil atau 0 

sehingga tidak perlu di tulis. Sehingga terungkapnya atau tidaknya tergantung 

relevan atau tidaknya butir pada perusahaan tersebut. 

Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda tentang hubungan antara 

karateristik perusahaan dengan luas pengungkapan dan sampel yang akan 

digunakan. Maka penelitian ini berusaha menguji hubungan kedua kondisi 

tersebut dengan judul:”PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, DAN 

UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN 

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi pada perusahaan Food 

And Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efak Indonesia Tahun 2010-2012)”. 

 

2. Rumusan Penelitian 

Adapun rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penelitian ini berusaha menguji: 

a. Apakah tingkat leverage perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan ? 

b. Apakah likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan ? 

c. Apakah ukuran perusahaan perusahaan berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan laporan perusahaan ? 

d.  Apakah leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan? 
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3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitiini 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai phak, antara lain: 

a. Bagi Peneliti 

Dapat dipergunakan untuk lebih memperdalam pengetahuan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang memepengaruhi luas pengungkapan laporan 

keuangan. 

b. Bagi investor dan kreditur 

Dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

melakukan investasi dan memberikan kredit pada suatu perusahan. 

c. Bagi akademis 

Dapat digunakan untuk bahan literatur dan referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya berkenaan dengan factor-faktor yang mempengaruhi 

luas pengungkapan. 

 

4. Manfaat Peneliti 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak , antara lain: 

a. Bagi peneliti 

Dapat digunakan untuk lebih memperdalam pengetahuan peneliti mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapanlaporan keuangan. 
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b. Bagi investor dan kreditur 

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

melakukan investasi dan memberikan kredit pada suatuperusahaan. 

c. Bagi akademis 

Dapat digunakan untuk literature dan referensidalam melakukan penelitian 

selanjutnya yang berkenaan dengan factor-faktor yang mempengaruhi luas 

pengungkapan. 

 

5. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, logika teori, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengertian laporan keuangan perusahaan, 

analisis laporan keuangan, pengungkapan laporan keuangan, 

factor-faktor-faktor yang berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan, kerangka pemikiran,  hasil penelitian terdahulu dan 

hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang, jenis penelitian, definisi 

operasional dan pengukurun variabel, data dan sumber data, desain 

pengambilan sampel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan hasil penelitian. 

Dengan urutan penulisannya adalah hasil analisis rasio keuangan 

yang digunakan  untuk  mengetahui pengaruh terhadap luas 

pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan food ang 

beverage di BEI, serta pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab penutup ini berisi simpulan dari serangkaian 

pembahasan skripsi, serta saran-saran yang perlu disampaikan baik 

untuk subjek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

   

 

 


