
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang secara formal 

wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen 

terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang 

memungkinkan pihak-pihak di luar manajemen untuk mengetahui kondisi 

perusahaan.  

Laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi bagi pihak 

internal maupun eksternal perusahaan. Pihak internal meliputi manajamen dan 

pemilik perusahaan dan lainnya, sedangkan Pihak eksternal yang dimaksud 

adalah para investor, kreditur dan lainnya yang membutuhkan informasi dari 

laporan keuangan dalam membuat keputusan untuk investasi atau pemberian 

kredit karena pentingnya informasi dari laporan keuangan maka diharapkan 

informasi tersebut harus dapat dipercaya dalam menggambarkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya mengenai sumber-sumber ekonomi, kewajiban, 

modal perusahaan serta perubahan yang terjadi terhadapnya. Oleh karena itu 

laporan keuangan memerlukan pengungkapan yang merupakan jendela 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, ringkasan dari transaksi-

transaksi dalam satu periode dan juga saldo-saldo dari rekening-rekening 

tertentu (Prijanto, 2012).  
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Pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan dapat 

dikelompokan menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) Agustina 

(2012). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang 

disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Keputusan BAPEPAM  No. 

SE-02/PM/2002 adalah dasar yang mengatur pengungkapan wajib laporan 

keuangan bagi perusahaan dalam pasar modal. Laporan keuangan yang 

disyaratkan Bapepam meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan 

pengungkapan sukarela diungkapkan oleh manajemen, agar informasi-

informasi lain yang tidak diungkapkan dalam pengungkapkan wajib bisa 

didapatkan oleh para pemakai laporan keuangan. Sehingga pemakai laporan 

keuangan dapat memahami dengan jelas keadaan perusahaan yang akan 

menjadi bahan pertimbangan bagi mereka dalam pengambil keputusan. 

Pengungkapan sukarela juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kredibilitas perusahaan secara lebih luas untuk membantu investor dalam 

memahami strategi bisnis manajemen.  

Penelitian mengenai pengungkapan (disclosure) dalam laporan 

tahunan dan faktor faktor yang mempengaruhi merupakan hal yang penting 

untuk dilakukan. Penelitian semacam ini memberikan pengetahuan lebih 

mengenai gambaran kondisi suatu perusahaan, serta memberikan gambaran 

tentang sifat perbedaan praktik pengungkapan laporan keuangan antar 

perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  
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Penelitian mengenai faktor-faktor yang meliputi likuiditas, leverage, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan yang memperngaruhi kelengkapan 

pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya dan mendapatkan hasil yang sangat beragam. Keberagaman hasil 

peneltitian disebabkan karna adanya perbedaan sifat variabel dependen dan 

independen yang digunakan atau perbedaan dalam penggunaan metode 

statistik. Berikut hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan 

dengan pengungkapan sukarela. Penelitian yang dilakukan Widianingsih 

(2011) menemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Baskaraningrum (2011) menemukan hasil yang 

bertentangan bahwa likuiditas tidak memilik pengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure).  

Penelitian tentang pengaruh leverage terhadap pengungkapan sukarela 

(voluntary dislousure) juga memiliki hasil yang beragam pula. Penelitian yang 

dilakukan oleh Krishna (2013) menemukan hasil bahwa rasio leverage 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela (voluntary 

disclosure). Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Prijanto (2012) 

menemukan hasil bahwa rasio Leverage tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure).  

Penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

sukarela (voluntary disclousure) juga memiliki hasil yang beragam. Penelitian 

yang dilakukan oleh Widianingsih (2011) menemukan hasil bahwa 
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profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure). Penelitian ini bertentangan dengan penelitian 

Prasetyo (2012), menunjukan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (voluntary disclosure).  

Demikian pula penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan sukarela (voluntary disclousure) juga memiliki hasil 

yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Krishna (2013) menemukan 

hasil bahwa ukuran perusahaanberpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure). Penelitian ini bertentangan dengan penelitian 

Wiguna (2011) menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan sukarela (voluntary disclosure).  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukan hasil yang 

beragam dan ketidakkonsistenan, maka penelitian akan menguji kembali 

apakah likuiditas, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan pada 

perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yuni Pristiwati Noer Widianingsih 

(2011) yang meneliti tentang likuiditas, profitabilitas. Perbedaan penelitian ini 

dengan sebelumnya terletak pada variabelnya, obyek penelitian dan periode, 

dengan penelitian terdahulu meneliti pada periode 2008 sedangkan penelitian 

ini periode 2010-2012.  
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Penelitian ini lebih fokus pada pengungkapan sukarela disamping 

pengungkapan wajib yang dianggap sudah pasti dipenuhi oleh perusahaan. Hal 

tersebut dikarenakan pengungkapan wajib dianggap belum mencukupi dalam 

menyediakan informasi bagi perusahaan, menyebabkan perlunya tambahan 

informasi tertentu melalui pengungkapan sukarela yang dibuat oleh 

manajemen untuk mengungkapkan informasi laporan keuangan secara 

sukarela yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan 

pemegang saham khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik, 

serta menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan 

kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Oleh 

karena itu penelitian ini berusaha menguji sejauh mana kualitas pengungkapan 

sukarela yang dilaporkan perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, khusunya melalui laporan tahunan yang menjadi media 

utama perusahaan menyampaikan informasi kepada investor dan memberikan 

gambaran perbedaan praktik pengungkapan laporan keuangan antar 

perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dapat memberikan 

pengetahuan lebih mengenai gambaran kondisi suatu perusahaan. Selain itu 

juga dapat memberikan informasi yang memadai kepada pengguna laporan 

keuangan, yang dapat menjelaskan nilai lebih perusahaan. Pengungkapan 

sukarela menjadi informasi yang penting bagi investor, kreditur dan pemakai 

informasi lainnya dalam membuat keputusan ekonomi.  
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1.2 Perumsan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan 

diantaranya adalah :  

1. Apakah likuiditas, leverage, profitabilitas dan  ukuran  perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan.  

2. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan.  

3. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan.  

4. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan.  

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembatasan masalah dalam 

penelitian ini terletak pada :  

1. Obyek penelitian adalah perusahaan industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2012.  

2. Variable penelitian yang digunakan adalah likuiditas, leverage, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan 

masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :  

1. Menguji variabel likuiditas, leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan.  

2. Menguji variabel likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan.  

3. Menguji variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan.  

4. Menguji variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.  

5. Menguji variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat peneliti yang 

diharapkan penulis dari peneliti ini adalah :  

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan pengetahuan lebih mengenai gambaran kondisi suatu 

perusahaan serta memberikan gambaran tentang sifat perbedaan praktik 

pengungkapan laporan keuangan antara perusahaan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.  
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2. Bagi Pemakai Informasi 

Dengan adanya peningkatan informasi mengenai perusahaan, maka 

penelitian ini diharapkan akan dapat membantu para pemakai informasi 

pada saat melakukan keputusan-keputusan investasi sehingga dapat 

mengambil keputusan yang akurat.  

3. Bagi Peneliti 

Bagi kalangan akademisi dan para peneliti, penelitian ini diharapkan 

memberikan tambahan acuan untuk penelitian-penelitian sejenis dan 

penelitian-penelitian selanjutnya.  
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