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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan tahunan merupakan gambaran informasi yang 

berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi 

perusahaan tersebut. Pengungkapan informasi laporan tahunan harus 

akurat dan relevan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan 

supaya, tidak memicu kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

Pelaporan keuangan merupakan informasi yang  menghubungkan 

suatu entitas dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi 

tersebut. Pelaporan keuangan selain berfungsi sebagai 

pertanggungjawaban manajemen dengan pemilik juga berfungsi sebagai 

informasi yang digunakan oleh investor, kreditor, dan pihak lain untuk 

mengambil keputusan ekonomi (Nuswandari, 2009). 

Pengungkapan informasi akuntansi itu berguna bagi stakeholder, 

kegunaannya misalnya bagi pemegang saham bisa digunakan untuk 

mengambil keputusan apakah pemegang saham akan menjual, menahan, 

atau menambah jumlah sahamnya. Pemerintah juga dapat memanfaatkan 

informasi dalam rangka kepentingan pemungutan pajak, kepatuhan 

perusahaan terhadap peraturan undang-undang dan sebagainya. 

PSAK No. 01 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, 

prestasi perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

Atas dasar tujuan tersebut, diharapkan bahwa pemakai laporan keuangan 

dapat menilai informasi yang dihasilkan untuk dasar pengambilan 

keputusan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut (Ghozali 

dan Chariri, 2007). 

Scoot (2012) menyarankan perusahaan lebih baik melakukan 

pengungkapan penuh (full disclosure). Pengungkapan penuh terdiri dari 

pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela 
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(voluntary disclosure). Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang 

diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal serta pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure) yang merupakan pengungkapan bebas yang 

diberikan oleh perusahaan sebagai tambahan dari pengungkapan wajib. 

Di Indonesia, pengungkapan wajib telah diatur dalam keputusan 

Ketua Bapepam No.Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian 

laporan tahunan. dan harus diikuti oleh setiap perusahaan yang berisi 

tentang hal-hal yang telah dicantumkan dalam laporan tahunan menurut 

standar yang berlaku. Akan tetapi, pengungkapan sukarela dijelaskan 

dalam SAK No. 1 paragraf 12 berisi informasi sukarela diluar informasi 

wajib yang perlu diungkapkan oleh perusahaan. 

Penelitian ini memfokuskan pada pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure) dengan menggunakan pendekatan stakeholder 

theory. Stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas 

yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus 

memberikan manfaat bagi stakeholder-nya. 

 Stakeholder perusahaan secara umum dapat diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu pihak internal perusahaan dan pihak eksternal 

perusahaan. Stakeholder internal perusahaan mencakup manajemen, 

serikat pekerja, dewan komisaris, dan sebagainya. Selanjutnya stakeholder 

eksternal perusahaan terdiri dari pemegang saham, kreditur, pemerintah, 

masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, keberadaan suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh 

stakeholder kepada perusahaan. 

Perusahaan akan berusaha memenuhi kebutuhan informasi 

stakeholder melalui pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan 

perusahaan, dapat berguna sebagai alat untuk pengawasan kinerja 

perusahaan agar kelangsungan usaha perusahaan tetap terjaga. 

Berdasarkan informasi laporan keuangan yang berguna bagi stakeholder, 

stakeholder theory dapat menjadi alat analisis yang sesuai dengan isu 

penelitian. 
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Informasi akuntansi yang efektif haruslah mengacu pada standar 

yang ada yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan dari Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Karakteristik kualitatif merupakan 

ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi 

pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu: dapat 

dipahami (understandability), relevan (relevance), keandalan (reliability), 

dan dapat dibandingkan (comparability).  

Dapat dipahami (understandability) diartikan apabila kualitas 

laporan keuangan mempunyai kemudahan untuk segera dapat dipahami 

oleh pengguna. Informasi memiliki kualitas relevan (relevance) kalau 

dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, 

menegaskan, atau mengoreksi, hasil evalusai pengguna di masa lalu. 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian 

yang tulus atau jujur (faithful representation). Dapat dibandingkan 

(comparability) artinya berhubungan dengan pengguna ingin 

membandingkan posisi keuangn, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

antarperiode, maka perusahaan perlu menyajikan informasi periode 

sebelumnya dalam laporan keuangan. 

Akan tetapi, selain potensi kegunaanya. Hal itu dikarenakan proses 

untuk menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, handal, dapat 

dibandingkan, dan mudah dipahami membutuhkan pengorbanan. Tanpa 

pengorbanan yang cukup informasi keuangan yang dihasilkan memiliki 

resiko tidak berkualitas, hal tersebut bisa memicu kesalahan dalam 

pengambilan keputusan. 

Karena butuh pengorbanan pengungkapan sukarela butuh 

dukungan, yang pertama internal manajemen perusahaan dan kedua dari 

stakeholder. Berdasarkan kedua hal tersebut ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan sukarela antara lain ukuran perusahaan, 



4 
 

 
 

rasio leverage, porsi kepemilikan saham publik, likuiditas, profitabilitas, 

dan umur perusahaan. 

Terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten meliputi: 

profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan (Wardani: 2012) namun tidak 

mendukung penelitian Benardi et al. (2009). Hasil penelitian (Wardani: 

2012) tentang umur perusahaan yang menyatakan berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan sukarela, tidak mendukung penelitian Simanjuntak dan 

Widiastuti (2004) serta Amalia, Dessy (2005). Leverage dalam penelitian 

Simanjuntak dan Widiastuti, (2004) menyatakan berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan sukarela, namun tidak mendukung penelitian dari 

Marwata, (2001) yang menyatakan leverage tidak berpengaruh. Benardi et 

al, (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa porsi kepemilikan 

saham public tidak berpengaruh, akan tetapi dalam penelitian Amalia, 

Dessy (2005) porsi kepemilikan saham public berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sukarela. Krishna (2013) yang menyatakan bahwa tingkat 

likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, tetapi hasil 

berbeda ditunjukkan dalam penelitian Marwata, (2001) kalau likuiditas 

tidak berpengaruh. Ukuran perusahaan dalam penelitian Ardi dan Lana 

(2007) menyatakan tidak berpengaruh tehadap pengungkapan sukarela, 

sedangkan dalam penelitian Wardani (2012), dan Krishna (2013) 

menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela. Ketidakkonsistenan ini merupakan research gap yang menarik 

untuk diteliti. 

Penelitian ini meneliti tentang luas pengungkapan sukarela pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012, 

dengan variabel penelitian meliputi ukuran perusahaan, rasio leverage, 

porsi kepemilikan saham publik, likuiditas, profitabilitas, dan umur 

perusahaan.  

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek 

penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang 

mempunyai populasi terbesar dibandingkan dengan perusahaan yang 
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bergerak dibidang lainnya. Selain itu perusahaan manufaktur merupakan 

perusahaan  yang memiliki aktivitas produksi yang berkesinambingan, 

dimulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku sampai 

menjadi produk yang sudah siap dijual.  

Hal tersebut, membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit untuk 

membiayai operasi perusahaan. Karena membutuhkan sumber dana yang 

tidak sedikit perusahaan harus mampu meyakinkan para stakeholder untuk 

menjaga kestabilan perekonomian perusahaan, salah satunya dengan 

pengungkapan sukarela ini.  

Penelitian ini memilih periode tahun 2012 karena tahun 2012 

merupakan tahun perdana diterapkannya full IFRS di Indonesia, jadi 

peneliti ingin membuktikan apakah ada nilai tambah terhadap 

pengungkapan sukarela setelah diterapkannya IFRS. Scott (2012) 

menyatakan bahwa IFRS itu full disclosure, full disclosure mencakup 

mandatory disclosure dan voluntary disclosure. Jadi IFRS tidak mungkin 

menjelaskan mandatory disclosure atau voluntary disclosure saja, karena 

mandatory disclosure disetiap Negara berbeda-beda. Pentingnya 

perusahaan apabila menggunakan full disclosure karena untuk membantu 

penjelasan dari kegiatan perusahaan, dan membantu investor menafsirkan 

pernyataan keuangan perusahaan (Scott, 2012). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh (Wardani: 2012) dengan topik tentang “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela” dengan studi pada 

perusahaan sektor riil yang terdaftar di BEI tahun 2009. 

Hasil dari penelitian (Wardani, 2012) adalah ukuran perusahaan 

dan profitabilitas berpengaruh positif, namun umur perusahaan 

berpengaruh negative terhadap luas pengungkapan sukarela, sedangkan 

leverage, porsi kepemilikan saham publik, dan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.  
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Berdasarkan isu yang berkembang dan research gap yang ada 

penelitian ini mengangkat judul “PENGARUH STATUS PERUSAHAAN 

DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN 

SUKARELA DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

(BEI)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Hasil penelitian yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela 

sehingga menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela? 

b. Apakah Leverage berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela? 

c. Apakah Porsi kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela? 

d. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela? 

e. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela? 

f. Apakah Umur perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian bertujuan untuk 

membuktikan dan menganalisis pengaruh status perusahaan dan kinerja 

keuangan terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan para investor sebagai bahan

pertimbangan pengambilan keputusan di pasar modal Indonesia.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi

kepada perusahaan untuk membuat laporan keuangan tahunan secara

baik, jelas, dan mudah dimengerti sehingga menarik perhatian investor

untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

c. Bagi kalangan Akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan bisa

memberi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.


