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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan dibuat manajemen 

untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

oleh para pemilik perusahaan dan juga digunakan untuk memenuhi tujuan 

lain sebagai laporan kepada pihak-pihak luarperusahaan (Baridwan, 2004). 

Laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi bagi pihak 

internal maupun eksternal perusahaan. Pihak internal meliputi manajemen 

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, 
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ringkasan dari transaksi-transaksi dalam satu periode dan juga saldo-saldo 

dari rekening-rekening tertentu (Prijanto, 2012). 

Pengungkapan laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu pengungkapan wajib (mandotory disclosure) dan pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure) (Agustina, 2012). Pengungkapan wajib 

merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi 

yang berlaku. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang tidak 

diwajibkan peraturan dan tidak disyaratkan oleh standard, tetapi dianjurkan 

dan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang melakukannya. 

Keputusan Bapepam No.SE-2/PM/2002 adalah dasar yang mengatur 

pengungkapan wajib laporan keuangan bagi perusahaan dalam dunia pasar 

modal. Laporan keuangan yang disyaratkan menurut 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 pengungkapan 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 pengambilan keputusan. Pengungkapan sukarela juga 

merupakan salah satu cara untuk membantu investor dalam memahami 

strategi bisnis manajemen (Pristianto, 2014). 
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Kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan hal penting yang dilakukan, 

karena akan memberikan informasi gambaran tentang sifat perbedaan 

kelengkapan pengungkapan antar perusahaan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya serta dapat memberikan petunjuk tentang kondisi pada 

suatu pelaporan, dalam pencapaian efisisensi pengungkapan laporan 

keuangan menjadi faktor signifikan (Supriyatin, 2015). Penelitian tentang 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya sangat penting dilakukan, karena akan memberikan 

gambaran bagi pembuat kebijakan dalam menilai kualitas akuntansi suatu 

perusahaan. 

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini lebih terfokus terhadap 

pengungkapan sukarela. Hal ini karena pengungkapan sukarela mendapat 

perhatian semakin besar dalam penelitian akuntansi. Laporan keuangan yang 

terfokus hanya pada kinerja keuangan sering dirasa kurang memadai sebagai 

suatu pelaporan kinerja perusahaan tersebut. Ada sesuatu yang lain yang 

perlu disampaikan kepada para pengguna laporan keuangan yang dapat 

menjelaskan nilai lebih perusahaan. Pengungkapan sukarela menjadi 

informasi yang penting bagi investor dan pemakai informasi lainnya dalam 

membuat keputusan yang lebih baik. Hal tersebut karena pengungkapan 

wajib dianggap belum mencukupi dalam menyediakan informasi bagi 

perusahaan. Manajemen berusaha untuk mengungkapkan informasi privat 

yang menurut pertimbangan sangat diminati oleh investor dan pemegang 
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saham pada khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik. 

Manajemen juga menyampaikan informasi tersebut yang dapat meningkatkan 

kredibilitas dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak 

diwajibkan. 

Perusahaan industri mempunyai peranan penting dalam perekonomian 

Indonesia. Secara umum, perusahaan ini memberikan kontribusi yang besar 

dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional dan penerimaan 

devisa. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-

sektor lain dalam perekonomian menuju kemajuan. Perusahaan industri 

barang dan konsumsi merupakan salah satu sektor industri yang menarik.Hal 

ini dikarenakan sektor industri barang konsumsi mengalami pertumbuhan 

yang pesat dan cepat. Adapun subsektor industri barang konsumsi yaitu 

industri makanan dan minuman, industri kosmetik dan keperluan rumah 

tangga, industri rokok, industri farmasi dan industri peralatan rumah tangga. 

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purwandari dan 

Purwanto (2012), menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel 

profitabilitas, leverage, kepemilikan manajerial dan status perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pengungkapan laporan 

keuangan, sedangkan secara parsial variabel profitabilitas, likuiditas, dan 

leverage berpengaruh negatif pada kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan sedangkan variabel kepemilikan saham publik dan variabel 

manajerial berpengaruh positif pada kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan. 
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Agustina (2012) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut adalah variabel 

profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan 

tahunan. 

Dalam  penelitian Priguno dan Basuki (2013), menunjukkan bahwa 

leverage, likuiditas dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan, sedangkan 

variabel kepemilikan saham dan profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan. 

Hasil penelitian Rofika dan Aspari (2011), menyatakan bahwa variabel 

ukuran perusahaan dan leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan.Sedangkan 

variabel basis perusahaan, profitabilitas, proporsi kepemilikan saham publik 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan. 

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas seperti penelitian yang 

dilakukan Purwandi dan Purwanto (2012) secara parsial variabel 

profitabilitas, likuiditas, dan leverage berpengaruh negatif pada kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan sedangkan variabel kepemilikan saham 

publik dan variabel manajerial berpengaruh positif pada kelengkapan 

pengungkapan laporan. Penelitian yang dilakukan oleh Rofika dan Aspari 

(2011), menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan dan leverage 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 
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laporan keuangan perusahaan, sedangkan variabel basis perusahaan, 

profitabilitas, proporsi kepemilikan saham publik tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

 Beberapa penelitian tersebut yang dilakukan oleh Purwandi dan 

Purwanto (2012) dan Rofika dan Aspari (2011) menunjukkan perbedaan hasil 

penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan tahunan, karena itulah peneliti termotivasi 

untuk melakukan penelitian tersebut dengan alasan peneliti ingin menguji 

kembali dari beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu tentang faktor-

faktor yang memepengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

Penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Widianingsih 

(2011) yaitu tentang pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap 

pengungkapan sukarela laporan tahunan. Penelitian ini menambahkan 

variabel ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel dan periode 

penelitian. Sampel dan periode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

perusahaan industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2014. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan 

sampel perusahaan manufaktur tahun 2008. Alasan peneliti mempersempit 

objek dalam penelitian ini dibanding dengan penelitian sebelumnya karena 

perusahaan industri barang dan konsumsi mengalami pertumbuhan yang 

pesat dan cepat. Indeks manufaktur yang sebagian besar salah satu komponen  

pembentuknya adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang dan 
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konsumsi naik 9%  sejak awal tahun 2013. Produk barang konsumsi selalu 

dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Keadaan demikian yang membuat 

para pemakai informasi laporan keuangan seperti investor dan krediturakan 

lebih percaya untuk melakukan penanaman modal dan pemberian kredit 

kepada perusahaan tersebut, karena perusahaan akan mengungkapkan 

informasi perusahaan secara lebih lengkap yang dibutuhkan. 

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang 

dan konsumsi di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian karena 

perusahaan industri barang dan konsumsi karena perusahaan industri barang 

dan konsumsi mengalami pertumbuhan yang pesat dan cepat. Alasan lainnya 

adalah perusahaan industri barang dan konsumsi ini relatif stabil dalam 

ekonomi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaandan kepemilikan 

saham publik berpengaruh secara simultan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan ? 
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4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keungan ? 

5. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus 

dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dibatasi pada : 

1. Perusahaan yang diteliti adalah industri barang dan konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. 

2. Penelitian ini dibatasi pada variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, 

likuiditas dan kepemilikan saham publik. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh variabel profitabilitas, likuiditas, 

ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan sektor industri barang dan 

konsumsi yang terdaftar di BEI. 

2. Memperoleh bukti empiris pengaruh variabel profitabilitas terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan sektor 

industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI. 
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3. Memperoleh bukti empiris pengaruh variabel likuiditas terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan sektor 

industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI. 

4. Memeperoleh bukti empiris pengaruh variabel ukuran perusahaan 

terhadap kelengkapan pengungkapan lapoaran keuangan pada perusahaan 

industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI. 

5. Memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan saham publikterhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan industri 

barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang ada 

kaitanya dengan penelitian antara lain : 

1. Bagi Investor dan Kreditur 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan 

keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan atau sumber 

informasi untuk pembuatan keputusan investasi dan pemberian kredit. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai 

kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan yang disajikan. 
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3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini digunakan untuk membuktikan pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi lebih lanjut bagi pihak yang 

membutuhkan, serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan. 
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