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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini, dunia bisnis mengalami sebuah perkembangan 

yang pesat. Perkembangan dunia bisnis menjadi sebuah tolak ukur dari 

kemajuan perkenonomian suatu negara. Perkembangan ini membawa dampak 

terhadap persaingan setiap entitas menjadi semakin ketat. Keadaan ini 

mendorong entitas berupaya untuk lebih transparan dalam mengungkapkan 

informasi yang dibutuhkan tentang organisasinya sehingga mampu membantu 

para pengambil keputusan dalam meramalkan serta mengantisipasi terhadap 

kondisi ekonomi yang mudah berubah. 

Laporan keuangan merupakan sebuah jendela informasi yang 

menggambarkan kondisi perusahaan yang dibutuhkan bagi pihak luar 

manajemen perusahaan. Informasi yang didapatkan dari suatu laporan 

keuangan bergantung pada seberapa besar tingkat pengungkapan dari laporan 

keuangan tersebut. Penyajian laporan tahunan harus disajikan dengan 

pengungkapan yang memadai agar mudah dipahami serta tidak menimbulkan 

salah interpretasi, maka dari itu pengungkapan laporan keuangan yang 

memadai sangat diperlukan untuk menggambarkan kondisi perusahaan tempat 

investasi (Agustina, 2016).  Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (mandatory 

discolsure) serta pengungkapan sukarela (voluntery disclosure). 
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Perusahaan yang berumur tua memiliki pengalaman lebih banyak jika 

dibandingkan lebih banyak dalam mempublikasikan laporan tahunannya. 

Perusahaan tersebut mempunyai pengalaman mengenai kebutuhan informasi 

para pengguna (Maharani, dkk, 2016). Pengungkapan laporan keuangan 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan karena perusahaan besar dapat 

memperoleh barang yang akan didistribusikan kepada pelanggan dengan harga 

yang lebih rendah, sehingga perusahaan besar mempunyai suatu kemungkinan 

untuk memenangkan persaingan dalam bisnis dan dapat mencapai laba yang 

diharapkan. Menurut Pradipta, dkk (2016) ukuran perusahaan yang besar akan 

mempermudah perusahaan dalam persaingan dengan perusahaan  kompetitor, 

karena perusahaan besar akan lebih dikenal publik dan mudah memasuki pasar. 

Likuiditas, leverage dan profitabilitas merupakan karakteristik 

perusahaan yang memengaruhi kelengkapan pelaporan keuangan. Likuiditas 

digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka 

pendek serta sebagai alat untuk menilai efisien model kerja. Leverage yang 

tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki resiko yang tinggi 

pula. Bila perusahaan memiliki resiko tinggi maka perusahaan mempunyai 

tingkat pengembalian yang tinggi, namun banyak investor yang tidak mau 

menanggung resiko yang terlalu besar. Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba, semakin besar laba yang diperoleh maka 

mempengaruhi tingkat keluasan dalam pengungkapan laporan keuangannya. 

Kepemilikan publik merupakan faktor yang mendorong perusahaan 

untuk mengungkapkan laporan keuangannya secara luas, karena para 
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shareholder menuntut perusahaan memberikan laporan keuangan secara detail. 

Investor mengharapkan pengungkapan laporan keuangan disajikan secara jelas 

dan lengkap sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

(Pujiati, dkk, 2014). Para shareholder mengingkan informasi keuangan yang 

rinci karena mereka membutuhkan informasi tersebut untuk mengambil 

keputusan. Informasi yang rinci tersebut digunakan untuk meyakinkan para 

shareholder bahwa uang yang mereka investasikan akan aman dan akan 

mempunyai tingkat pengembalian sesuai yang diharapkan. 

Pengungkapan laporan keuangan  dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan 

minimum yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan 

yang telah diatur oleh peraturan pasar modal yang berlaku. Peraturan 

pengungkapan laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur diatur dalam 

Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 

yang kemudian direvisi dengan peraturan Nomor VII.G.7 lampiran SK Ketua 

BAPEPAM No. 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang berjumlah 73 item 

tentang penyajian pengungkapan laporan keuangan emiten perusahaan publik. 

Dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah salah satu cara 

meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela 

secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis 

manajemen. Pengungkapan Sukarela  merupakan pengungkapan butir-butir 



4 

 

 

yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh 

peraturan yang berlaku. 

Penelitian mengenai pengungkapan laporan tahunan serta faktor-faktor 

yang memengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan merupakan hal yang 

dianggap perlu. Peneliti ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor 

fundamental terhadap luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdafar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu terdapat faktor-

faktor fundamental yang memengaruhi kelengkapan laporan keuangan 

perusahaan yang menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, profitabilitas serta porsi 

saham publik. Penelitian ini mengambil sampel seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Alasan 

menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur sebagai 

mayoritas dan mudah terpengaruh oleh kondisi ekonomi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil 

penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Luas 

Pengungkapan Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah: 
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1. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

5. Apakah leverage berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

6. Apakah porsi saham publik berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh umur perusahaan berpengaruh terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 
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2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 

3. Menganalisis pengaruh likuiditas berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI. 

4. Menganalisis pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI. 

5. Menganalisis pengaruh leverage berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI. 

6. Menganalisis pengaruh porsi saham publik berpengaruh terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi para akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi peneliti untuk mengevaluasi lebih jauh dalam 

menentukan luas pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan di Indonesia di masa yang akan datang. 
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2. Bagi perushaaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen 

perusahaan dalam mengambil kebijakan terkait pengungkapan sukarela 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan 

pelaku keuangan lainnya untuk lebih memahami praktik pengungkapan 

sukarela ekspektasi dan pengambilan keputusan investasi secara lebih 

baik. 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun 

masing-masing babnya secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memberi uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan, 

dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menyatakan uraian kajian pustaka terhadap masalah yang terkait 

dengan penulisan ini dan formulasi hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pemilihan sampel dan pengumpulan data, pengukuran 

variabel analisis, dan metode analisis. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini menyajikan hasil perhitungan data sesuai dengan teori yang digunakan 

serta analisis dan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran 

yang dapat digunakan sebagai bahan masukan serta pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


