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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah : 

1. Teori Keagenan 

Teori keagenan (agency theory) berawal dari adanya pemisahan antara 

pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Selama ini teori keagenan 

menjadi salah satu dasar dalam pengembangan praktik akuntansi perusahaan. 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Priguno (2013) mendefinisikan  bahwa 

teori keagenan sebagai hubungan antara agen dan pemilik usaha. Didalam 

hubungan keagenan terdapat suatu kontak dimana prinsipal memerintahkan 

agen untuk melakukan suatu jasa atas prinsipal dan memberi wewenang 

kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Pemegang 

saham atau pemilik usaha sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada 

laba yang tinggi dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Sedangkan 

manajemen perusahaan sebagai pihak agen diasumsikan hanya berorientasi 

memaksimalkan keuntungan pribadi. Dengan demikian harus ada pengawasan 

yang memadai agar kedua pihak memiliki keseimbangan informasi mengenai 

kondisi perusahaan. Prinsipal akan menilai kinerja agen melalui laporan 

keuangan yang disampaikan kepadanya dan laporan keuangan merupakan 

sarana akuntabilitas utama agen kepada prinsipal. 
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Dasar perlunya praktek pengungkapan (disclosure) laporan keuangan 

oleh manajemen kepada pemegang saham telah dijelaskan dalam agency 

theory. Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak 

menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure 

mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan 

penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha. Berapa 

banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada 

keahlian pembaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan dalam Chariri 

dan Ghozali (2007). 

2. Laporan Keuangan 

Menurut PSAK (2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Sedangkan Munawir dalam Fahmi (2011) mengatakan laporan keuangan 

merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu laporan keuangan 

diharapkan akan membantu bagi para pengguna (users) untuk membuat 

keputusan ekonomi yang bersifat finansial (Fahmi, 2011). Pada dasarnya 

laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan kepada pihak 

yang berkepentigan dalam pembuatan keputusan. APB Statement No. 4 
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(Fahmi, 2011) mengemukakan tujuan laporan keuangan dikelompokan 

dalam tiga kategori yaitu :   

1. Tujuan Khusus 

a. Menyajikan laporan posisi keuangan  

b. Menyajikan laporan hasil usaha 

c. Menyajikan laporan perubahan posisi keuangan secara wajar 

sesuai dengan GAAP 

2. Tujuan Umum 

a. Memberikan informasi sumber ekonomi  

b. Memberikan informasi kewajiban  

c. Memberikan informasi kekayaan bersih  

d. Memberikan informasi proyeksi laba  

e. Memberikan informasi perubahan harta dan kewajiban  

f. Memberikan informasi yang relevan 

3. Tujuan Kualitatif 

a. Relevance  

b. Understandability 

c. Verifiability 

d. Neutrality 

e. Timeliness 

f. Comparability 

g. Completeness 
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Selain itu juga disebutkan empat karakteristik kualitatif laporan 

keuangan (Fahmi, 2011): 

1) Dapat dipahami, kualitas informasi yang dimuat dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh 

pemakai. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah 

informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang 

sesuai dengan tingkat pengertian pengguna. 

2) Relevan, agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. 

Relevansi informasi di pengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. 

3) Andal, informasi memiliki kualitas andal (reliable) jika bebas dari 

pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat 

diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (faithful 

representation). 

4) Dapat dibandingkan, informasi akuntansi harus dapat 

diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya 

pada perusahaan yang sama, atau dengan perusahaan sejenis lainya 

pada periode waktu yang sama. 

Proses laporan keuangan saling berkaitan. Maka ketelitian dan kehati-

hatian (prudent) sangat diperlukan, tanpa ada kehati-hatian yang mendalam 

hasil yang diperoleh tidak akan mencapai apa yang diharapkan. Laporan 

keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan 
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perusahaan dari waktu ke waktu dan mengetahui sudah sejauh mana 

perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan memegang peranan yang 

luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan. Bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan oleh 

pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham 

dalam proses pengambilan keputusan dan melihat kondisi perusahaan saat ini 

maupun dijadikan sebagai alat prediksi untuk kondisi dimasa yang akan 

datang. Seluruh informasi yang diperoleh dan bersumber dari laporan 

keuangan pada kenyataannya selalu saja terdapat kelemahan, dan kelemahan 

tersebut dianggap sebagai bentuk keterbatasan informasi yang tersaji dari 

laporan keuangan tersebut. Adapun sifat atau keterbatasan dari laporan 

keuangan menurut PAI (Prinsip Akuntansi Indonesi), (Fahmi, 2011) sebagai 

berikut: 

a. Laporan keuangan bersifat historis, merupakan kejadian yang telah 

lewat. Oleh karena itu laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai 

satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. 

b. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu. 

c. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan 

taksiran dan berbagai timbangan. 

d. Akuntansi hanya melaporkan informasi material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadaap suatu fakta atau pos tertentu 
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mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh 

yang material terhadap kelayakan laporan keuangan.  

e. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi 

ketidakpastian, bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang 

tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, lazimnya dipilih alternatif 

yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

f. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa/transaksi dari pada bentuk hukumnya. 

g. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis 

dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi 

dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 

h. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan antar perusahaan. 

i. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantifikasikan umumnya diabaikan. 

3. Pengungkapan Laporan Keuangan 

Disclosure  memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. 

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti 

bahwa laporan keuangan harus memberi informasi dan penjelasan yang 

cukup, mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Secara konseptual, 

pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Para 
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akuntan cenderung menggunakan istilah ini dalam batasan yang lebih 

sempit, yaitu pengeluaran informasi tentang perusahaan dalam laporan 

keuangan, umumnya laporan tahunan. Secara teknis, pengungkapan 

merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian 

informasi dalam bentuk seperangkat penuh stetmen keuangan 

(Suwardjono, 2005). Sejak tanggal 23 september 2007, pengungkapan 

laporan keuangan diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas Nomor 40 

tahun 2007, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang hidup dari 

ekstraksi suber daya alam.  

Secara umum, tujuan pengungkapan laporan keuangan adalah 

menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan 

pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai 

kepentingan dalam perusahaan tersebut. 

4. Jenis-jenis Pengungkapan Laporan Keuangan 

1. Pengungkapan Wajib ( mandatory disclosure ) 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum 

yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. 

Pengungkapan wajib dipandang sebagai pengungkapan yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan sehingga perusahaan diasumsikan 

mematuhi pengungkapan minimum yang diharuskan tersebut. Jika 

pengungkapan minimum yang wajib tidak  dipenuhi maka 

perusahaan akan dituntut memenuhi kekurangannya (Wardani, 
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2012). Di Indonesia, pedoman penyajian pengungkapan laporan 

keuangan oleh emiten atau perusahaan publik industri manufaktur 

di Indonesia ditetapkan oleh Keputusan Ketua Bapepam dan LK 

Nomor: Kep-134/BL/2006 Tanggal: 7 Desember 2006 dimana 

pedoman ini memuat tentang ikhtisar data keuangan penting, 

laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, 

analisis dan pembahasan manajemen dan tata kelola perusahaan 

(Corporate Governance). 

2. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure) 

Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) merupakan 

pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh 

perusahaan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Pengungkapan sukarela tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Pengungkapan sukarela tidak memiliki tuntutan untuk wajib 

diungkapkan namun dengan adanya pengungkapan sukarela 

diharapkan dapat memberikan informasi akuntansi yang dipandang 

relevan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang 

berkepentingan. Menurut Suwardjono (2005) pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure) merupakan pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar 

akuntansi atau badan pengawas. Menurut Healy dan Palepu (1993) 

dalam (Priguno, 2013) meskipun semua perusahaan publik telah 
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diwajibkan untuk memenuhi standar minimum pengungkapan, 

tetapi masing-masing perusahaan berbeda secara substansial dalam 

hal banyaknya informasi sukarela yang akan diungkap ke pasar 

modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan 

adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan 

membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. 

5. Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 

Kelengkapan (comprehensiveness) adalah suatu bentuk kualitas. 

Tingginya kualitas informasi sangat bergantung dengan tingkat 

kelengkapan laporan keuangan. Kelengkapan pengungkapan perusahaan 

bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan pasar modal sosial 

dinegara bersangkutan. Kelengkapan pengungkapan laporan keungan 

sangat bergantung pada standar yang diberlakukan dalam suatu Negara 

menurut Naim dan Rakhman (2000:72) dalam Nugroho A.S (2011). 

Negara maju dengan regulasi yang lebih ketat relative lebih tinggi 

pengungkapan laporan keuanganya jika dibandingkan dengan Negara 

berkembang. Tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dapat 

diukur dengan menggunakan index of disclosure methodology, seperti 

index Wallace. 

Rumus index Wallace : n/k 

Keterangan : 

n : jumlah item yang digunakan oleh perusahaan. 

k : jumlah item yang seharusnya diungkapkan 
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6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang paling sering 

digunakan dalam beberapa literature untuk menjelaskan luas tingkat 

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Meek, Robert 

dan Dray (1995) dalam (Putri N.S, 2015) bahwa perusahaan besar 

mempunyai kemampuan untuk merekrut karyawan yang ahli, serta ada 

tuntutan dari pemegang saham sehingga perusahaan besar memiliki 

insentif untuk melakukan pengungkapan yang lebih banyak dari 

perusahaan kecil. Untuk menghitung ukuran perusahaan terdapat tiga 

alternatif : 

1. Total Asset, dapat diperoleh dari neraca dengan rumus : 

Ln (Total Asset) 

 

2. Penjualan Bersih, dapat diperoleh dari laporan laba bersih dengan 

rumus : 

Penjualan bersih = penjualan – beban-beban 

 

3. Kapitalisasi Pasar, diperoleh dengan cara mengalikan saham yang 

beredar dengan harga saham. 

Kapitalisasi = Jumlah saham yang beredar x harga saham 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho D.A (2013) membuktikan 

bahwa variabel ukuran perusahaan terdapat pengaruh terhadap 

pengungkapan laporan keuangan.  

7. Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. 

Pertama, likuiditas yang tinggi akan menunjukan kuatnya kondisi 

keuangan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. 

Perusahaan semacam ini akan cenderung untuk melakukan pengungkapan 

informasi yang lebih luas karena ingin menunjukan bahwa perusahaan itu 

kredibel (Cooke, 1989 dalam Nugroho A.S, 2011). Kedua, likuiditas dapat 

juga dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen dalam pengelolaan 

keuangan. Dari pernyataan diatas, perusahaan dengan likuiditas cenderung 

mengungkapkan lebih banyak informasi sebagai upaya untuk menjelaskan 

lemahnya kinerja manajemen (Wallace et al, 1994 dalam Nugroho A.S 

2011). Untuk mengukur variabel likuiditas ada dua indikator yang sering 

digunakan, yaitu current ratio dan quick ratio. 

1. Current rasio (rasio lancar) adalah rasio yang paling sering 

digunakan. Rasio lancar mengukur kemampuan aktiva lancar 

membayar hutang lancar. Current rasio  (rasio lancar) 

dilambangkan dengan rumus sebagai berikut : 
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Current Ratio =    

 

2. Quick ratio (rasio cepat) mengukur kemampuan yang 

sesungguhnya untuk memenuhi hutang-hutangnya tepat pada 

saatnya. Quick ratio (rasio cepat) dapat dilambangkan dengan 

rumus sebagai berikut : 

Quick Ratio =    

 

Nugroho A.S (2011) dalam penelitianya membuktikan bahwa 

variabel likuiditas mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan laporan keuangan. 

8. Profitabilitas 

Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik biasanya diukur 

berdasarkan tingkat profitabilitasnya. Tingginya profitabilitas akan 

mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih detail, 

karena sebagian besar investor lebih menginginkan perusahaan yang 

memiliki profitabilitas yang tinggi, dengan harapan perusahaan dapat 

memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Para manajer pun ingin 

meyakinkan investor terhadap informasi profitabilitas perusahaannya. 

Hubungan profitabilitas dengan pengungkapan wajib dapat dijelaskan 

menggunakan teori keagenan. Perusahaan yang menghasilkan profitable 
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juga akan melakukan pengungkapan yang lebih banyak karena manajemen 

perusahaan ingin meyakinkan seluruh pengguna laporan keuangan bahwa 

perusahaan berada pada posisi persaingan yang kuat dan memperlihatkan 

bahwa kinerja perusahaan juga bagus. Selain dari pihak manajemen, 

perusahaan juga ingin meyakinkan kepada investor, kreditur dan pihak-

pihak lainnya memerlukan laporan keuangan tersebut dalam Maharani dkk 

(2016). 

ROA =  

 

9. Status Perusahaan 

Status perusahaan adalah variabel yang mungkin mempengaruhi 

kelengkapan pengungkapan sukarela laporan keuangan. Latar belakang 

masuknya variabel status perusahaan didorong oleh suatu alasan 

sederhana yaitu bahwa perusahaan dengan status yang berbeda akan 

memiliki stakeholder yang berbeda, sehingga tingkat kelengkapan 

pengungkapan yang harus dilakukan berbeda Purwita (2012). Perusahaan 

yang berbasis asing (PMA) mungkin melakukan pengungkapan yang lebih 

luas dibanding perusahaan yang berbasis dalam negeri (PMDN). Hal ini 

dikarenakan, pertama perusahaan berbasis asing mendapatkan pelatihan 

yang lebih baik (misal dalam bidang akuntansi) dari perusahaan induknya 

diluar negeri, kedua perusahan berbasis asing mungkin mempunyai sistem 
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akuntansi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian 

internal dan perusahaan induknya, ketiga perusahaan asing memiliki 

permintaan informasi yang lebih besar dari pelanggan pemasok dan analis 

dan masyarakat pada umumnya dalam Purwandari (2012). Status 

perusahaan diukur dengan variabel dummy. Untuk perusahaan yang 

berstatus domestik (PMDN) diberi nilai 0 (nol) dan perusahaan berstatus 

asing (PMA) diberi nilai 1 (satu). 

Status perusahaan = PMDN     0 

                                 PMA        1 
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A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Daftar rincian penelitian terdahulu tercakup dalam tabel 2.1 sebagai berikut:  

No Peneliti Judul Variabel Sampel Hasil 

1. Ida Ayu 

Sintia Devi 

dan Ketut Ali 

Suardana 

(2014) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Likuiditas, Leverage, 

dan Status Perusahaan 

Pada Kelengkapan 

Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Variabel Dependen: 

Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan 

Keuangan. 

 

Variabel Independen: 

Ukuran Perusahaan, 

Likuiditas, 

Leverage, 

Dan Status Perusahaan. 

148 Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2009-2012. 

Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, 

Likuiditas dan Leverage berpengaruh negatif pada 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan , 

Status Perusahaan tidak berpengaruh positif pada 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

2. Adi Priguno 

dan P. Basuki 

Hadiprajitno 

(2013) 

Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi 

Tingkat 

Pengungkapan 

Sukarela pada 

Laporan Tahunan. 

Variabel Dependen: 

Tingkat Pengungkapan 

Sukarela Pada laporan 

Tahunan.  

 

Variabel Independen: 

Levarage, 

Kepemilikan Saham 

Publik, 

Likuiditas, 

Profitabilitas, dan 

Umur Perusahaan. 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

Tahun 2009-2011. 

Secara parsial: 

Leverage, likuiditas dan umur perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan sukarela laporan tahunan, 

Profitabilitas dan kepemilikan saham publik 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan sukarela laporan tahunan. 

3. Agus 

Sumarnadi 

Pengaruh 

Karakteristik 

Variabel Dependen: 

Tingkat Keluasan 

Perusahaan Makanan 

dan Minuman yang 

Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan Saham Publik berpengaruh secara 
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Nugroho 

(2011) 

Perusahaan Terhadap 

Tingkat Keluasan 

Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Pada Sektor Industri 

Makanan yang 

Terdaftar di BEI. 

Pengungkapan Laporan 

Keuangan. 

 

Variabel Independen: 

Likuiditas,  

Leverage, 

Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan, dan  

Saham Publik 

Terdaftar di BEI 

Tahun 2006-2009. 

simultan (bersama-sama terhadap Tingkat Keluasan 

Pengungkapan Laporan Keuangan. 

4. Faisal Subair 

(2013) 

Karakteristik 

Perusahaan dan 

Industri Terhadap 

Pengungkapan dalam 

Laporan Keuangan 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang Go 

Public. 

Variabel Dependen: 

Pengungkapan Laporan 

Keuangan. 

 

Variabel Independen: 

Likuiditas, 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan, dan 

Indeks Sectoral. 

10 Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Tahun 2008-2012. 

Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan Indeks Sectoral tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan dalam laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang Go Public. 

5. Nadia 

Septiana Putri 

dkk (2015) 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan, Proporsi 

Kepemilikan , Ukuran 

dan Status Perusahaan 

Terhadap Luas 

Pengungkapan 

Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang 

Terdaftar di BEI 

Periode 2009-2013. 

Variabel Dependen: 

Luas Pengungkapan 

Perusahaan Sektor 

Pertambangan. 

 

Variabel Independen: 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Leverage,  

Kinerja Keuangan, 

Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang 

Terdaftar di BEI 

Periode 2009-2013. 

Secara parsial: 

Variabel profitablitas dan ukuran perusahaan yang 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

perusahaan. 

Sedangkan variabel likuiditas, leverage, proporsi 

kepemilikan dan status perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

perusahaan.  

Secara Simultan: 

Kinerja keuangan, proporsi kepemilikan, ukuran, 
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Proporsi Kepemilikan, 

Ukuran dan Status 

Peusahaan 

dan status perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan perusahaan. 

6. Linda 

Agustina 

(2012) 

Pengaruush 

Karakteristik 

Perusahaan Terhadap 

Pengungkapan 

Laporan Tahunan. 

Variabel Dependen: 

Pengungkapan laporan 

Tahunan. 

 

Variabel Independen: 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Umur Perusahaan, dan 

Kepemilikan Saham 

Publik. 

62 Perusahaan 

Properti dan Real 

Estate yang 

Terdaftar di BEI 

Tahun 2008-2009 

Secara Parsial: 

Likuiditas, profitabilitas, dan kepemilikan saham 

publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan laporan tahunan perusahaan property 

dan real estate, sedangkan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara signifikan. 

Secara Simultan: 

Variabel likuiditas, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan kepemilikan saham publik 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan laporan tahunan perusahaan property 

dan real estate. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, dapat dirumuskan hipotesis dengan model kerangka 

pemikiran teoritis sebagai berikut: 

Gambar 2.1: 

Kerangka Pemikiran  

Ukuran 

Perusahaan 

 

 

 

 

 

  

 Likuiditas 

Kelengkapan 

Pengungkapan 

Sukarela Laporan 

Keuangan Profitabilitas 

Status Perusahaan 

      

===

   (+) 

  (+) 

   (+) 
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D. Hipotesis 

1. Ukuran perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela 

Laporan Keuangan. 

Dalam penelitian Nugroho D.A (2013), teori agensi menyatakan 

bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar dari 

pada perusahaan kecil. Perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk 

merekrut karyawan yang ahli, serta adanya tuntunan dari pemegang saham 

dan pihak yang berkepentingan, sehingga perusahaan besar untuk 

melakukan pengungkapan laporan keuangan lebih besar dari perusahaan 

yang kecil. Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan 

ketat dengan perusahaan lain. Mengungkapkan informasi terlalu banyak 

kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya. Hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan kecil cenderung tidak melakukan 

pengungkapan seluas perusahaan besar. Penelitian Devi (2014), ukuran 

perusahaan didasarkan pada total aktiva. Penelitian ini menunjukan bahwa 

variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan. Penelitian Wardani (2012) menunjukan 

bahwa variabel ukuran perusahaan berpegaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan. Agustina (2012) membuktikan bahwa 

variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian, semakin besar ukuran 

perusahaan semakin lengkap perusahaan mengungkapkan laporan 
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keuangan. Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada kelengkapan 

pengungkapan sukarela laporan keuangan. 

2. Likuiditas terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela laporan 

keuangan. 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya kepada kreditur secara tepat waktu. Perusahaan dengan 

likuiditas yang tinggi menunjukan tingginya kemampuan perusahaan 

tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendekya, perusahaan 

tersebut dapat dikatakan dalam kondisi sehat. Perusahaan dengan 

likuiditas yang tinggi cenderung akan melakukan pengungkapa informasi 

yang lebih banyak kepada pihak luar karena ingin menunjukan bahwa 

perusahaan kredibel (Subair, 2013). Dalam penelitian Nugroho D.A 

(2013), menunjukan bahwa variabel likuiditas berpengaruh positif pada 

pengungkapan laporan keuangan. Agustina (2012) dalam penelitiannya 

membuktikan bahwa variabel likuiditas berpengaruh terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hasil yang sama 

ditunjukan oleh penelitian Nugroho A.S (2011) variabel likuiditas 

berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

Berdasarkan analisis diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan: 
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   : Likuiditas berpengaruh positif pada kelengkapan pengungkapan 

sukarela laporan keuangan.  

3. Profitabilitas terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela laporan 

keuangan 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan 

atas kegiatan usaha perusahaan selama satu tahun (Benardi, dkk., dalam 

Sandy, 2013). Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap 

kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa rasio 

profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan menggunakan aset maupun modal perusahaan (Sjahrial dan 

Purba, 2011:40). Menurut Galani (dalam Azzahra, 2012) teori keagenan 

meyakini bahwa manajer dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan 

mengungkapkan informasi yang ekstensif. Hal ini dikarenakan manajer 

ingin menunjukkan kepada pemegang saham bahwa mereka telah 

bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Wardani (2012) 

membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai hubungan positif dengan 

luas pengungkapan sukarela. Semakin tinggi profitabilitas suatu 

perusahaan, maka semakin luas pengungkapan sukarela yang dilakukan 

oleh perusahaan, begitu pula sebaliknya, semakin rendah profitabilitas 

suatu perusahaan, maka semakin sedikit pengungkapan sukarela yang 
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dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian 

diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

 : Profitabilitas berpengaruh positif pada kelengkapan pengungkapan 

sukarela laporan keuangan. 

4. Status Perusahaan pada kelengkapan pengungkapan sukarela laporan 

keuangan.  

Perusahaan asing mempunyai konsistensi pengungkapan laporan 

keuangan tahunan yang lebih lengkap dari pada perusahaan domestik 

(Nugroho D.A, 2013). Perusahaan asing memiliki keahlian yang lebih 

baik dalam mengelola laporan keuangan sehingga dalam pengungkapan 

laporan keuangan semakin lengkap. Terdapat berbagai alasan mengenai 

dugaan ini. Pertama, perusahaan yang berbasis asing mendapatkan 

pelatihan yang lebih luas, misalnya dalam bidang akuntansi, dari 

perusahaan induknya diluar negeri. Kedua, perusahaan yang berbasis 

asing mungkin mempunyai sistem informasi manajemen yang lebih 

efisiensi untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan 

informasi perusahaan induknya. Ketiga, kemungkinan permintaan 

informasi yang lebih besar kepada perusahaan yang berbasis asing dari 

pihak yang berkepentingan. Perusahaan yang berstatus asing akan 

memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan 

perusahaan domestik. Penelitian Devi (2014) menunjukan bahwa status 
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perusahaan berpengaruh positif pada kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan. Putri (2015) membuktikan bahwa variabel status perusahaan 

berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

 : Status perusahaan berpengaruh positif pada kelengkapan 

pengungkapan sukarela laporan keuangan. 
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