
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Penelitian tentang faktor-faktor yang memperngaruhi kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan perusahaan industri dasar 

dan kimia yang terdaftar dibursa efek Indonesia membutuhkan kajian teori 

sebagai berikut:  

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu 

Kasmir (2008). Kondisi perusahaan saat ini adalah kondisi terkini 

adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk 

neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi).  

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) (2009: 1) dalam Wanti (2011), laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan 

yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara 

misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan 

lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan.  
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Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, 

yaitu proses pengkomunikasian laporan. Laporan keuangan merupakan 

mekanisme yang penting bagi manajer untuk berkomunikasi dengan 

investor luar, yaitu investor publik di luar lingkup manajemen serta 

tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Dengan kata lain laporan 

keuangan pada dasarnya merupakan sumber informasi bagi investor 

sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi di pasar modal dan juga sebagai sarana pertanggungjawaban 

manajemen atas dasar sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Melalui laporan keuangan ini perusahaan dapat memberikan 

pengungkapan informasi yang telah diatur oleh lembaga yang 

berwenang yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela 

sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan 

Amelinda (2010).  

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan ini lah yang menjadi bahan informasi bagi para 

pemakainya sebagai salah satu badan dalam proses pengambil 

keputusan ekonomi.  
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2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002) dalam purwandi 

(2012), tujuan Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambil keputusan ekonomi. Informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat 

diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas, dan waktu serta kepastian dari 

hasil tersebut.  

Berikut ini beberapa tujuan pembuatan laporan keuangan:  

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini.  

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan 

modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.  

3. Memberikan informasi tentang jenis jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu.  

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.  

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, dan modal perusahaan.  

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu periode.  
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7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan.  

Dari pengertian diatas dapat disimpukan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi dan kondisi keuangan 

perusahaan secara menyeluruh (Kasmir, 2008).  

2.1.3 Karakteristik Laporan Keuangan.  

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang 

berkualitas. Informasi akuntansi yang berkualitas harus menunjukkan 

manfaat yang lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk 

menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi akuntansi 

dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan 

berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing 

dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan 

tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.  

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan (IAI, 2002: 4) dalam Nugroho (2011). Terdapat empat 

karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berguna bagi para 

pemakainya. Keempat karakteristik kualitatif tersebut yaitu:  

1. Dapat dipahami 

Kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan  

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. 
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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 dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya.  

3. Andal 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 

pemakainya sebagai penyajian yang jujur.  

4. Dapat dibandingkan 

Informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan informasi 

akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau 

dengan perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama.  

2.1.4 Pengertian Pengungkapan Laporan Keuangan 

Pengungkapan adalah mengkomunikasikan mengenai posisi 

dari keuangan dengan tidak menyembunyikan informasi, apabila 

dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapanmengandung 

makna bahwa laporan keuangan harus memberikan penjelasan yang 

cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha kondisi keuangan 

perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan Daniel, (2013). 

Informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan 
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secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh 

terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Informasi yang diungkapkan 

harus berguna dan tidak membingungkan pengguna laporan keuangan 

dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi.  

2.1.5 Tujuan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan 

Tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan menurut 

Chariri dan Ghozali (2007: 382) dalam Mahmud (2009), antara lain:  

a. Memberikan informasi dalam mengambil keputusan secara  

rasional.  

b. Memberikan informasi untuk membantu menilai jumlah, 

pengakuan penerimaan kas.  

c. Memberikan informasi sumber ekonomi suatu perusahaan.  

d. Menyediakan informasi hasil usaha suatu perusahaan selama satu 

periode.  

e. Menyediakan informasi bermanfaat bagi manajer dan direktur 

f. Untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun.  

g. Untuk menyediakan informasi aliran kas masuk dan keluar dimasa 

mendatang.  

h. Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan 

investasinya.  

2.1.6 Konsep Pengungkapan 

Menurut Hendriksen (2002) dalam Efrata (2010) 

mengungkapkan bahwa terdapat tiga konsep yang umum dalam 

pengungkapan dalam laporan tahunan yaitu:  
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1. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure) 

Pengungkapan informasi oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi 

kewajiban dalam menyampaikan informasi. Informasi yang 

diungkapkan sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan. 

Terutama informasi yang menurut lembaga terkait wajib disajikan.  

2. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure) 

Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan 

sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat memuaskan 

pengguna laporan keuangan yang potensial. Informasi minimum 

yang diwajibkan dan informasi tambahan lainnya untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.  

3. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure) 

Pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan. 

Informasi yang diungkapkan adalah informasi minimum yang 

diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan 

secara sukarela. Full disclosure dapat membantu mengurangi 

terjadinya informasi asimetris, namun seringkali dinilai berlebihan.  

2.1.7 Jenis Pengungkapan 

Menurut Hasudung dan Didin (2008) dalam Daniel (2013) 

terdapat dua jenis pengungkapan, antara lain :  

1. Pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure).  

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang 

disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia 
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yang menjadi otoritas pengungkapan wajib adalah Badan 

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) berdasarkan KeputusanKetua 

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

Desember 2006. tentang Pedoman Penyajian danPengungkapan 

Laporan Keuangan Perusahaan Publik mensyaratkan elemen-

elemen yang seharusnya wajib diungkapkan dalam penyusunan 

laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia harus sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntansi Keuangan Indonesia (IAI).  

2. Pengungkapan Sukarela (VoluntaryDisclosure).  

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau 

peraturan badan pengawas. Meskipun semua perusahaan publik 

diwajibkan memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda 

secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang 

diungkapkan ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan 

kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela 

secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi 

bisnis manajemen.  

2.1.8 Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 

Kelengkapan adalah suatu bentuk kualitas Menurut Imhoff 

(1992) dalam Almilia (2010) kualitas tampak sebagai atribut-atribut 

yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas 
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akuntansi masih memiliki makna ganda, banyak penelitian yang 

menggunakan index of disclosure methodology mengemukakan bahwa 

kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai 

manfaat potensial dari isi suatu laporan keuangan tahunan. Dengan 

kata lain Imhoff menyatakan bahwa tingginya kualitas informasi 

akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan.  

Menurut Naim dan Rakhman (2000: 72) dalam Nugroho (2011) 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan sangat tergantung 

kepada standar yang diberlakukan di suatu negara. Negara maju 

dengan regulasi yang lebih ketat relatif lebih tinggi pengungkapan 

laporan keuangannya jika dibandingkan dengan perusahaan di negara 

berkembang. Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan suatu 

perusahaan tidak bersifat statis, tetapi meningkat sejalan dengan 

perkembangan pasar modal dan sosial di negara berkembang.  

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan adalah suatu bentuk kualitas untuk 

menilai manfaat dari laporan keuangan tersebut.  

Berikut penjelasan mengenai variabel independen dalam yang 

digunakan dalam penelitian ini:  

2.1.9 Likuiditas 

Kesehatan suatu perusahaan antara lain dicerminkan dengan 

rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu 
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perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau 

kewajiban yang segera jatuh tempo dengan sumber daya jangka 

pendek untuk memenuhi kewajiban tersebut. Semakin tinggi rasio 

likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

melunasi hutang-hutang jangka pendeknya Fitri (2012).  

Tingkat likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, 

tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi 

keuangan perusahaan. Perusahaan semacam ini cenderung untuk 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar 

karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel Cooke, 

(1989) dalam Nugroho (2011). Tetapi di lain pihak, likuiditas dapat 

juga dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen dalam mengelola 

keuangan perusahaan. Dari sisi ini, perusahaan dengan likuiditas 

rendah cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi kepada 

pihak eksternal sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja 

manajemen Wallace et al, (1994) dalam Nugroho (2011).  

2.1.10 Leverage 

Rasio Leverage adalah rasio untuk mengukur keseimbangan 

proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor (utang) dan yang 

didanai oleh pemilik perusahaan (ekuitas). Rasio tersebut digunakan  

dengan tujuan untuk memberikan  sebuah gambaran mengenai  kondisi  

struktur modal yang dimiliki perusahaan  kepada stakeholder, sehingga 

dapat dilihat dari tingkat rasio tak tertagihnya suatu utang (Prastowo 
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dan  Juliaty : 86 dalam  Krishna 2013). Rasio leverage ini sangat 

penting terhadap struktur modal suatu perusahaan. Struktur 

permodalan perusahaan biasanya terdiri dari modal internal dan 

eksternal. Modal yang diperoleh dari pihak eksternal yaitu berupa 

pinjaman dari kreditor. Penggunaan pinjaman tersebut tentunya 

menuntut adanya pertanggungjawaban perusahaan baik dalam 

pemakaian maupun pengembalian pinjaman. Pihak kreditor akan selalu 

memantau dan memerlukan informasi yang lebih luas mengenai 

keadaan keuangan perusahaan untuk meyakinkan kreditor bahwa 

perusahaan akan dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 

Seiring dengan tuntutan kreditor akan informasi tersebut, maka 

perushaan dengan rasio hutang (leverage) yang tinggi akan melakukan 

pengungkapan yang lebih luas Naim dan Rakhman (2000) dalam 

Wicaksono (2010).  

Jensen dan Meckling (1976) dalam Kartika (2009) menyatakan 

bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi mengandung biaya 

pengawasan (monitoring cost) tinggi. Jika menyediakan informasi 

yang lebih komprehensif akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi, 

maka perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi akan menyediakan 

informasi yang lebih komprehensif. Pernyataan serupa juga dinyatakan 

oleh Na’im dan Rakhman (2000) dalam Wicaksono (2010). bahwa 

perusahaan dengan resiko hutang atas modal yang tinggi akan 

mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan 

daripada perusahaan dengan rasio hutang yang lebih rendah.  
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Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka akan 

semakin besar pula agency cost atau dengan kata lain semakin besar 

kemungkinan terjadinya transfer kemakmuran dari kreditur jangka 

panjang kepada pemegang saham dan manajer sehingga untuk 

mengurangi hal tersebut perusahaan dituntut untuk melakukan 

pengungkapan yang lebih lengkap guna memenuhi kebutuhan 

informasi kreditur jangka panjang Meek, Robert, dan Gray, (1995) 

dalam Kartika (2009).  

Adapun beberapa rumus yang diapat digunakan untuk 

menghitung leverage, antara lain :  

1. Debt to asset ratio (debt ratio) 

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan aktiva. Dari hasil 

pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan 

utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk 

memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan 

mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya 

demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan 

dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik 

tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang 

sejenis Kasmir (2008).  
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Rumusan untuk mencari Debt to asset ratio (debt ratio) dapat 

digunakan sebagai berikut:  

 

2. Debt to equity ratio  

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 

menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara 

membandingkan seluruh utang lancar dengan ekuitas. Rasio ini 

berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam 

(kreditor) dengan pemilik perusahaan Kasmir (2008).  

Rumus untuk mencari Debt to equity ratio dapat digunakan 

perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai 

berikut:  

 

3. Long term debt to equity ratio 

Long term debt to equity ratio merupakan rasio jangka panjang 

dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa 

bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan 

utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang 

jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh 

perusahaan Kasmir (2008).  

Rumus untuk mencari Long term debt to equity ratio adalah 
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4. Times interest earned 

Times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali 

perolehan bunga Kasmir(2008).  

Rumus untuk mencari times interst earned dapat digunakan 

sebagai berikut:  

 

5. Fixed charge coverage 

Fixed charge coverage merupakan rasio yang menyerupai Times 

interest earned Ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini 

dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang 

atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract) 

Kasmir (2008).  

Rumus untuk mencari Fixed charge coverage adalah sebagai 

berikut:  

 

2.1.11 Profitabilitas 

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas 

manajemen perusahaan secara keseluruhan, dan ditunjukkan dengan 

besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Faktor ini menggambarkan 

pengaruh gabungan dari pengelolaan aset, dan pengelolaan hutang 

terhadap hasil-hasil operasi. Artinya hasil dari faktor ini menunjukkan 

pula bagaimana manajemen mengelola aset dan hutangnya. Semakin 

baik manajemen mengelola aset dan hutangnya maka tingkat 
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profitabilitas akan meningkat Wallace (1995) dalam Efrata (2012). 

Profitabilitas yang tinggi akan mendorong manajemen untuk 

mengungkapkan informasi yang lebih luas karena akan memberi kesan 

positif atas kinerjanya.  

Singvi dan Desai (1971) dalam Fitri (2012) menyatakan bahwa 

profitabilitas yang tinggi akan mendorong para manajer untuk 

memberikan informasi yang lebih rinci, hal ini disebabkan karena 

manajer ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas 

perusahaannya mengingat kebanyakan para investor lebih menyukai 

perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, dengan harapan 

perusahaan mampu memberikan tingkat pengembalian yang tinggi.  

Ada beberapa rumus yang digunakan dalam menghitung 

profitabilitas antara lain:  

1. Net Profit Margin 

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan 

dengan penjualan rasio ini menunjukan pendapatan bersih 

perusahaan atas penjualan Kasmir (2008).  

 

2. Return on total asset (ROA) 

Return on total asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas 

perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rumus untuk mencari 
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Return on total asset (ROA) dapat digunakan sebagai berikut 

Yanto (2011).  

 

3. Retrun on Equity 

Retrun on Equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukan 

efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, 

semakin baik. Artinya posisi kepemilikan perusahaan semakin 

kuat, demikian pula sebaliknya.  

Rumus untuk mencari Retrun on Equity dapat digunakan sebagai 

berikut Kasmir (2008).  

 

2.1.12 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah penentuan besaran, dimensi, atau 

kapasitas dari suatu perusahaan. Sebagai penentuan sebuah perusahaan 

besar atau kecil dapat dilihat dari nilai total aktiva, penjualan bersih 

dan kapitalisasi pasar. Secara umum Perusahaan besar akan 

mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil 

Saputra (2010) Terdapat beberapa argumentasi yang mendasar 

hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan.  

Menurut Haryanto (2004) Perusahaan yang berukuran lebih 

besar cenderung memiliki public demand akan informasi yang lebih 
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tinggi dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan kecil 

umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan 

perusahaan yang lain. Mengungkapkan terlalu banyak tentang jati 

dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam 

persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak 

melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar.  

Perusahaan dengan ukuran lebih besar memiliki hubungan 

yang lebih kompleks dengan para stakeholder. Hubungan yang lebih 

kompleks ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah, jenis dan 

tuntutan dari para stakeholder. Sesuai dengan teori stakeholder yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan yang 

kompleks akan mempunyai tuntutan (kewajiban) yang lebih tinggi 

dalam memenuhi kepentingan para stakeholder. Salah satu cara 

perusahaan untuk memenuhi tuntutan tersebut maka perusahaan 

cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih banyak                

dengan kualitas tinggi dalam pengungkapan laporan keuangan 

Prasetyo (2012).  

Menurut Widati (2011) dengan sumber daya yang besar 

perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk 

keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk 

keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga 

tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan 

pengungkapan dengan lebih lengkap. Sebaliknya, perusahaan dengan 

sumber daya yang relatif kecil mungkin tidak memiliki informasi siap 
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saji sebagaimana perusahaan besar, sehingga perlu ada tambahan biaya 

yang relatif besar untuk dapat melakukan pengungkapan selengkap 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan besar.  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan atau laporan tahunan pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu. Berikut adalah uraian mengenai beberapa penelitian sebelumnya 

yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kelengkapan 

pengungkapan sukarela.  

Penelitian yang dilakukan Widianingsih (2011) mengunakan variabel 

likuiditas dan profitabilitas, Secara parsial variabel likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan dan 

Secara parsial variabel profitabilitas juga berpengaruh signifikan terhadap 

terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Agustina (2012)  Secara parsial likuiditas dan profitabilitas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan. 

Hal yang sama diungkapkan Fitri (2012) bahwa likuiditas dan profitabilitas  

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan tahunan  

Penelitian yang dilakukan Haryanto (2004) menunjukan bahwa rasio 

likuiditas (current ratio) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
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tingkat pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan. Sedangkan penelitian 

Subair (2013) rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

dalam laporan keuangan.  

Penelitian yang dilakukanKrishna (2013)menunjukan bahwa rasio 

leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela (voluntary 

disclosure). sedangkan penelitian yang dilakukan Wicaksono  (2010) Secara 

parsial rasio leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Pengungkapan sukarela.  

Penelitian yang dilakukan Nugroho (2011) menunjukan bahwa 

leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan 

keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wanti (2011) secara parsial 

Rasioleverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.  

Penelitian yang dilakukanWiguna (2011) menunjukan bahwa rasio 

profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan sukarela. Sedangkan penelitian yang dilakukanWicaksono 

(2010) membuktikan bahwa secara parsial rasio profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.  

Penelitian yang dilakukan Fitri (2012) membuktikan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Dalam penelittian ini membuktikan bahwa semakin tinggi 

rasio profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tingkat kelengkapan 

FAKTOR-FAKTOR YANG ...,EKO PRISTIANTO,AKUNTANSI FEB, UMP 2014



pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut dan sebaliknya, 

semakin rendah rasio profitabilitas maka semakin rendah tingkat 

pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Subair (2013), menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Dalam penelitian ini 

membuktikan bahwa kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan tapi 

indikator profitabilitas penting bagi pelaku pasar modal untuk mengevaluasi 

kinerja perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan Daniel (2013)  Berdasarkan hasil olahan 

statistik menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini 

membuktikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin luas luas 

pengungkapan laporan keuangan. Perusahaan besar lebih cendrung 

mengungkapkan informasi yang lebih dibandingkan perusahaan yang 

berukuran kecil. Sedangkan penelitian yang dilakukan Subair (2013) 

menujukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) dalam laporan keuangan. hasil 

dari penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar atau kecil ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh pada indeks pengungkapan sukarela dalam 

laporan keuangan. Hal ini berarti perusahaan besar di pasar modal merupakan 

entitas yang tidak banyak disorot oleh publik, sehingga harus lebih dapat 

mengungkapkan informasi sebagai upaya perusahaan untuk mewujudkan 
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akuntabilitas publik. Walapun perusahaan yang berukuran besar cenderung 

lebih banyak mengungkapkan butir-butir laporan keuangannya karena mereka 

memiliki lebih banyak informasi dan sumber daya yang cukup untuk dapat 

diungkapkan.  

Penelitian yang dilakukanKrishna (2013) menunjukan hasil bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure) pada sektor industri manufaktur yang terdaftar di PT 

Bursa Efek Indonesia periode 2008 hingga 2011. Hasil dari penelitian ini 

membuktikan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka pengungkapan 

sukarela informasi laporan tahunan juga akan semakin meningkat, dan begitu 

pula sebaliknya penurunan ukuran perusahaan maka akan berdampak pada 

penurunan pengungkapan sukarela informasi laporan tahunan pula. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Wiguna (2011) membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure) pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011.  

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan merupakan media untuk menyediakan informasi 

bagi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan untuk mengetahui kondisi 

perusahaan yang sebenarnya mengenai sumber-sumber ekonomi, kewajiban, 

modal perusahaan serta perubahan yang terjadi terhadapnya dalam rangka 

pengambil keputusan ekonomi. Di dalam laporan keuangan disajikan 
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informasi-informasi yang  terdiri dari pengungkapan wajib dan pengungkapan 

sukarela. pengungkapan wajibmerupakan pengungkapan minimum yang harus 

diungkapkan atau disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan 

pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan 

peraturan, dimana manajemen perusahaan bebas memilih jenis informasi yang 

akan diungkapkan yang sekiranya dapat mendukung dalam pengembalian 

keputusan.  

Pengungkapan laporan keuangan dijadikan sebagai petunjuk bagi para 

investor dan penggunalainnya untuk menilai kualitas kinerja perusahaan di 

masa sekarang dan memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa yang akan 

datang serta membuat keputusan yang akurat sehingga dapat memperoleh 

keuntungan dari investasi yang diharapkan 

Pengguna laporan keuangan dapat menganalisis laporan keuangan 

dengan faktor rasional yang mempengaruhinya atau yang sering disebut 

faktor-faktor fundamental. Faktor ini menunjukkan karakteristik perusahaan 

yang dapat mempengaruhi kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Berkaitan 

dengan pengungkapan laporan keuangan, perusahaan akan mengungkapkan 

laporan keuangannya sesuai dengan kondisi internal perusahaan. Dengan 

demikian faktor-faktor fundamental perusahaan dapat mempengaruhi 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya kepada publik. Dalam 

penelitian ini faktor-faktor fundamental tercermin dalam likuiditas, leverage, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan.  
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Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan maka dibuat model penelitian sebagai berikut:  

 
Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian 

Pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap 
kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.4 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

2.4.1 Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan.  

Berdasarkan teori serta hasil penelitian sebelumnya, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

H1:  Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan.  

Ukuran perusahaan (X4)  
  

Likuiditas (X1) 

 Leverage (X2)  

    

 

Profitabilitas (X3) 

 

Kelengkapan 
pengungkapan 
laporan 
keuangan 

H1 
H2 

H3 

H4 

H5 

FAKTOR-FAKTOR YANG ...,EKO PRISTIANTO,AKUNTANSI FEB, UMP 2014



2.4.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Kelengkapan Pengungkapan 

Laporan Keuangan.  

Likuiditas adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya bila jatuh tempo. Kondisi perusahaan yang sehat, yang 

antara lain ditunjukan dengan tingkat likuiditas yang tinggi, 

diharapkan beruhubungan dengan kelengkapan pengungkapan. Hal 

tersebut didasarkan pada ekspetasi bahwa perusahaan yang secara 

keuangan kuat, akan cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak 

informasi. Karena ingin menunjukan kepada pihak ekstern bahwa 

perusahaan tersebut kredibel Subair (2013). Penelitian yang 

menyatakanbahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan telah dilakukan Daniel 

(2013) dan Nugroho (2011) 

Maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

H2:  Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan 

2.4.3 Pengaruh Leverage Terhadap Kelengkapan Pengungkapan 

Laporan Keuangan.  

Rasio Leverage adalah rasio untuk mengukur keseimbangan 

proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor (utang) dan yang 

didanai oleh pemilik perusahaan (ekuitas). Rasio leverage merupakan 

proporsi total hutang terhadap ekuitas. Perusahaan  yang memiliki  

rasio leverage tinggi mempunyai kewajiban untuk memenuhi 
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kebutuhan informasi yang akan disajikan kepada kreditur jangka 

panjang, sehingga perusahaan dapat menyediaan informasi 

keuangannya secara lebih komperhensif.  

Maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

H3:  Leverage berpengaruh signifikan terhadap  kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan 

2.4.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kelengkapan Pengungkapan 

Laporan Keuangan.  

Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba, dan bertujuan untuk memperlihatkan 

persentase keuntungan perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi akan cederung 

mengungkapkan lebih banyak informasi untuk menunjukkan 

kompetensi perusahaan tersebut. Penelitian yang membuktikan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan diantaranya telah dilakukan oleh 

Wiguna (2011) dan penelitian Fitri (2012).  

Maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

H4:  Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan 

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan Keuangan 

Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan 

informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Ukuran perusahaan 
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yang dinyatakan dengan total aktiva seperti dalam penelitian ini 

diharapkan berhubungan dengan kelengkapan pengungkapan. 

Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki 

permintaan publik terhadap informasi yang lebih tinggi dibanding 

perusahaan yang lebih kecil. Alasan lainnya adalah perusahaan besar 

mempunyai biaya produksi informasi yang lebih rendah berkaitan 

dengan pengungkapan mereka atau biaya competitive disadvantage 

yang lebih rendah pula. Para pemegang saham juga memerlukan lebih 

banyak pengungkapan karena tuntutan dari pemegang saham sendiri 

maupun para analis pasar modal Widati (2011). Penelitian yang 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan diantaranya 

telah dilakukan oleh Daniel (2013) dan Krishna (2013).  

Maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut ini:  

H5:  Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan.  
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