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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Hal yang penting dalam suatu persaingan di dunia bisnis saat ini adalah 

informasi keuangan suatu perusahaan. Hal ini karena informasi yang tersaji 

dalam laporan tahunan menjadi suatu pertimbangan bagi pihak internal 

maupun pihak eksternal untuk mengambil suatu keputusan. Agar informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dengan cukup 

baik,maka penyajian laporan tersebut harus disertai dengan pengungkapan 

yang cukup (adequate disclosure). 

Kepentingan para stakeholder yang menghendaki pengungkapan 

laporan tahunan yang lengkap dan transparan bertentangan dengan kepentingan 

manajemen perusahaan yang tidak dapat menyampaikan informasi yang 

bersifat rahasia dan penting. Perbedaan kepentingan antara stakeholder dengan 

perusahaan tersebut dapat memunculkan asimetri informasi. Asimetri informasi 

adalah kondisi yang terjadi pada saat terdapat perbedaan informasi yang 

dimiliki oleh perusahaan dengan informasi dimiliki oleh stakeholder. 

Adanya asimetri informasi dalam perusahaan jelas akan merugikan 

investor atau calon investor, karena investor memiliki informasi yang lebih 

sedikit dibanding dengan informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan 

adanya kerugian ini, investor memerlukan perlindungan yang berupa 

pengungkapan informasi dan fakta-fakta yang relevan mengenai perusahaan 
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dalam laporan tahunan. Di Indonesia, perlindungan investor mengenai praktik 

pengungkapan informasi perusahaan publik telah diatur dalam Badan 

Regulator Pasar Modal Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan 

keputusan ketua BAPEPAM KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban 

penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik dan melalui 

lembaga profesi akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dengan PSAK 

no.1 tentang penyajian laporan keuangan. 

Pengungkapan (disclosure) menyajikan suatu informasi yang harus 

memberikan suatu penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keandalan yang 

sebenarnya dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, informasi tersebut 

harus terpercaya, jelas, dan akurat dengan menceritakan kondisi sebenarnya 

yang sedang dialami oleh perusahaan,baik informasi keuangan maupun 

informasi non keuangan. Pengungkapan yang sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan standar ada dua jenis,yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan 

sukarela.  Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah pengungkapan 

minimum yang disyaratkan oleh lembaga yang berwenang. 

Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah pengungkapan 

yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh lembaga 

yang berwenang. Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan yang 

satu dengan perusahaan lainnya akan berbeda. Hal ini karena belum adanya 

suatu peraturan yang mengatur tentang luas pengungkapan sukarela. 

Menurut Healy (1993) dalam Wardani (2012) pengungkapan sukarela 

merupakan salah satu cara yang dilakukan manajer untuk memperbaiki 
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kredibilitas pelaporan keuangannya. Wiguna (2013) juga menjelaskan bahwa 

investor merasa pengungkapan wajib dianggap kurang mencukupi sebagai 

bahan pembuatan keputusan. Untuk itu diperlukan suatu informasi yang luas, 

jelas, akurat dan dapat dipercaya, sehingga pengungkapan sukarela perlu 

diungkapkan didalam pasar modal. 

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. 

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang cukup tinggi akan mendorong 

para manajer untuk memberikan suatu informasi yang lebih rinci, sebab 

mereka ingin meyakinkan para investor terhadap profitabilitas perusahaan dan 

mendorong kompensasi terhadap manajemen. Informasi yang lebih terinci dan 

positif ini membuat pihak manajemen untuk melakukan suatu pengungkapan 

sukarela yang lebih luas dengan memberikan beberapa informasi tambahan 

pada pengungkapan laporan tahunan. 

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan 

menggunakan aktiva-aktiva perusahaan (Harahap, 2001:21) dalam Wiguna 

(2013). Likuiditas berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk 

melunasi kewajiban jangka pendek (Wild, Shaw, Chiappetta 2009:681) dalam 

Wardani (2012), yang artinya semakin likuid suatu perusahaan, maka 

perusahaan tersebut akan terhindar dari risiko gagal bayar dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Dapat dikatakan bahwa likuiditas mencerminkan 

kesehatan sebuah perusahaan. Sebuah tingkat dimana perusahaan dapat dengan 
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cepat memenuhi kewajiban lancarnya dari aktiva lancar atau kemampuan usaha 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dari likuiditas dapat juga 

dipandang kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan.  

Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi adalah 

perusahaan yang dapat dengan segera memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi akan lebih 

banyak melakukan suatu pengungkapan sosial daripada perusahaan yang 

mempunyai tingkat likuiditas yang rendah. Hal ini didasarkan dari pengharapan 

bahwa perusahaan yang kuat secara finansial akan lebih banyak 

mengungkapkan informasi daripada perusahaan yang lemah secara finansial. 

Leverage diproksikan dengan rasio utang terhadap aset. Investor dan 

kreditor memerlukan informasi yang lebih luas tentang perusahaan untuk 

memahami risiko dari investasi yang telah mereka lakukan. Perusahaan dengan 

rasio hutang yang tinggi wajib untuk melakukan pengungkapan sukarela secara 

lebih luas, hal ini juga untuk menjaga kepercayaan dari para kreditor atas dana 

yang mereka pinjamkan (Mulyono dan Magdalena, 2010) dalam 

Baskaraningrum dan Merkusiwati (2013). 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah 

perusahaan. Wulansari (2008) mengatakan bahwa perusahaan berukuran besar 

akan cenderung melakukan pengungkapan lebih luas dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Hal ini disebabkan perusahaan besar akan lebih kompleks 

dan memiliki cakupan kepemilikan yang lebih luas dibanding dengan 

perusahaan kecil (Wulansari (2008) dalam Adhi, 2012). Ukuran Perusahaan 
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merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela pada 

suatu perusahaan, karena perusahaan yang besar cenderung melakukan 

pengungkapan yang lebih luas, perusahaan besar juga memiliki tanggung 

jawab yang besar kepada para investor atas investasi yang ditanamkan pada 

perusahaan tersebut. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan 

menghadapi tuntutan lebih besar dari stakeholder untuk menyajikan laporan 

keuangan yang lebih transparan. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan 

menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Umur listing merupakan umur perusahaan sejak terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Perusahaan terdaftar di BEI untuk melakukan IPO. Initial 

Public Offering (IPO) merupakan penawaran saham untuk pertama kalinya, 

(Jogiyanto, 2010). Setelah perusahaan go public, maka perusahaan diwajibkan 

untuk mempublikasikan laporan hasil operasi perusahaan selama periode waktu 

tertentu. Pengungkapan informasi tersebut merupakan cara terbaik untuk 

menyeimbangkan kepentingan dan pengetahuan akan perusahaan antara 

manajer dan pemilik. Semakin lama perusahaan melakukan IPO, diharapkan 

pengungkapan informasi yang dilakukan akan semakin luas pula. Perusahaan 

yang memiliki umur lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam 

mempublikasi laporan tahunan (Prayogi, 2003).  

Penelitian mengenai luas pengungkapan sukarela sudah banyak 

dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan mendapatkan hasil yang sangat 

beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Widianingsih (2011) menunjukan 

bahwa likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan 
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sukarela laporan tahunan. Namun penelitian Baskaraningrum et al (2013) 

menunjukan bahwa profitabilitas, leverage dan likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan sedangkan ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela laporan 

keuangan tahunan 

Fitriana et al (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa profitabilitas, ukuran KAP dan proporsi dewan 

komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

sukarela. Sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan 

sukarela dan untuk ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan sukarela. Wardani (2012) juga meneliti tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan umur perusahaan berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela sedangkan leverage, porsi kepemilikan publik dan 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. 

Wiguna (2013) meneliti tentang pengaruh leverage, ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan likuiditas pada luas pengungkapan sukarela. Dalam 

penelitiannya profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela, Leverage berpengaruh negatif terhadap luas 

pengkapan sukarela sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Prijanto 

(2012) juga meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi voluntary 
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disclosure perusahaan go public. Dalam penelitiannya leverage, porsi saham 

publik dan umur perusahaan berpengaruh terhadap voluntary disclosure. 

Penggunaan variabel Profitabilitas ,Likuiditas, Leverage, Ukuran 

perusahaan dan Umur listing perusahaan dalam beberapa penelitian mengenai 

pengungkapan sukarela masih menunjukan hasil yang beragam dan tidak 

konsisten. Penelitian ini berupaya untuk memperkuat simpulan penelitian 

sebelumnya yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi manajemen 

atau emiten perusahaan dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh 

Neliana,Tri (2018) dengan mengganti studi empiris dari perusahaan farmasi 

menjadi perusahaan manufaktur dan menambah variabel umur listing 

perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

penulis melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH VARIABEL 

KEUANGAN DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP LUAS 

PENGUNGKAPAN SUKARELA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 )” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas, likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela ? 
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2. Apakah ukuran perusahaan dan umur listing perusahaan berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan sukarela? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan, maka penelitian ini 

digunakan untuk : 

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela. 

2. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap luas pengungkapan sukarela. 

3. Menganalisis pengaruh leverage terhadap luas pengungkapan sukarela. 

4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan 

sukarela. 

5. Menganalisis pengaruh umur listing perusahaan terhadap luas 

pengungkapan sukarela. 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan meningkatkan 

wawasan peneliti mengenai masalah luas pengungkapan sukarela dalam 

laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia serta digunakan untuk 

referensi pada penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan wacana tentang pentingnya pengungkapan informasi 

dalam laporan tahunan perusahaan dan hasil penelitian ini dapat digunakan 
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sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan dalam laporan keuangan yang 

disajikan. 

b. Bagi investor dan calon investor 

Dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan suatu perusahaan 

sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam 

pembuatan keputusan investasi. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk membantu memudahkan para 

pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini mencangkup lima bab 

yang diuraikan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah yang mencangkup 

sebab-sebab  dilakukanya penelitian ini. Dengan adanya latar belakang tersebut 

maka dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya 

dijelaskan beberapa tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi teori yang mendasari penelitian ini yang mencakup teori 

stakeholder, pengungkapan sukarela, profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran 

perusahaan, dan umur listing perusahaan, kerangka penelitian, penelitian 

terdahulu serta pengembangan hipotesis. 
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BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. Beberapa hal yang mencakup dalam bab ini antara lain 

jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi 

operasional variabel serta pengukurannya dan metode analisis data. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini diuraikan tentang hasil dari proses pengolahan data berdasarkan 

data-data yang telah dikumpulkan dengan prosedur pemilihan sampel, 

pengujian asumsi klasik, analisis data. 

BAB V Penutup 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang 

telah dilakukan serta saran-saran yang diperlukan atas keterbatasan penulisan 

dalam penelitian ini.  

 

 


