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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan
terhadap keluasan pengungkapan laporan keuangan. Variabel yang digunakan
adalah profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan porsi kepemilikan saham.
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.
Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar 172 perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012 dan 2013. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis linear berganda dengan bantuan SPSS 17.0. Hasil
penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan dan porsi kepemilikan saham
teruji signifikan dan berpengaruh positif terhadap keluasan pengungkapan laporan
keuangan, sedangkan profitabilitas dan likuiditas teruji tidak berpengaruh
terhadap keluasan pengungkapan laporan keuangan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah
Laporan keuangan merupakan sebuah laporan akuntansi yang diterbitkan

oleh perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Hal tersebut didukung oleh
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pernyataan Rahardjo (2005) dalam Adelina Sihite (2010) yang menyatakan bahwa
laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan
perusahaan atas pengelolaan perusahaan kepada pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan (stakeholders). Bagi pihak internal seperti pemilik, direksi atau
manajerial lainnya, informasi laporan keuangan digunakan untuk membantu
proses pengambilan keputusan demi kelangsungan perusahaan tersebut. Bagi
pihak eksternal seperti investor maupun kreditor, informasi yang diperoleh dari

©

laporan keuangan adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan apakah
layak atau tidak untuk membeli saham atau menanam investasi dan/atau
memberikan pinjaman atau tidak kepada perusahaan tersebut, sehingga laporan
keuangan perusahaan diharapkan mampu menjadi salah satu sumber informasi
mumpuni yang dapat menghubungkan pihak-pihak terkait dalam perusahaan
tersebut.
Perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia dan telah menjual
saham pada publik, diharapkan dapat membuat laporan keuangan secara jujur,
transparan, netral dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Unsur untuk
mementingkan salah satu pihak tertentu harus dihapuskan agar dapat memberikan

1

kenyamanan bagi seluruh pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut.
Namun pada kenyataan yang terjadi, masih terdapat perusahaan yang melakukan
pelanggaran terhadap penyajian laporan keuangan. Hal ini didukung oleh laporan
tahunan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
tahun 2011 yang menyatakan bahwa pelanggaran penyajian dan pengungkapan
laporan keuangan menjadi porsi terbesar dari segala kasus terkait emiten atau
perusahaan publik pada tahun tersebut. Salah satu kasus besar yang terjadi pada

W
D
K
U

tahun tersebut adalah kasus dalam bidang pengelolaan investasi. Relatif lebih
sedikit jika dibandingkan dengan kasus pelanggaran lain, namun kasus tersebut
memiliki dampak kerugian cukup signifikan terhadap para investor dan hilangnya
kepercayaan investor terhadap Pasar Modal Indonesia dan Bapepam-LK selaku
regulator.

Pada tahun 2002, Bapepam-LK telah mengeluarkan aturan mengenai cara
penyajian dan pengungkapan laporan keuangan melalui surat No. SE-02/PM/2002

©

tanggal 27 Desember 2002. Diharapkan emiten akan menerbitkan laporan
keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam-LK tersebut. Melihat fakta yang
terjadi seperti penjelasan di atas, akhirnya Bapepam-LK memberikan sanksi
terhadap emiten yang terbukti melakukan pelanggaran di dalam penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan. Sanksi dapat berupa sanksi administratif denda,
peringatan tertulis dan sampai pada pembekuan dan pencabutan izin usaha emiten
atau perusahaan publik. Di samping memberikan sanksi, Bapepam-LK juga
melakukan revisi terhadap peraturan penyajian dan pengungkapan laporan
keuangan pada tahun 2012 melalui peraturan No. KEP-347/BL/2012 pada tanggal
25 Juni 2012. Perubahan peraturan memutuskan bahwa peraturan pada tahun 2002

2

telah dicabut dan tidak dapat digunakan kembali. Revisi juga dilakukan guna
penyesuaian terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam
rangka program konvergensi PSAK ke International Financial Reporting
Standard (IFRS). Dengan adanya perubahan peraturan dan sanksi dari BapepamLK, diharapkan emiten atau perusahaan publik akan menyajikan dan
mengungkapkan laporan keuangan secara lebih lengkap, transparan dan jujur
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Informasi yang diperoleh dalam sebuah laporan keuangan sangat
tergantung pada pengungkapan (disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan.
Pengungkapan akan memberikan dampak positif bagi pihak-pihak yang
membutuhkan, sebab melalui pengungkapan tersebut akan diketahui informasi
yang berkaitan mengenai perusahaan tersebut. Pengetahuan tentang hubungan
antara karakteristik perusahaan dan keluasan pengungkapan laporan keuangan
akan berguna dalam analisis laporan keuangan, yaitu memberi gambaran tentang
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tipe dan jumlah informasi yang disediakan perusahaan dengan karakteristik
tertentu. Wallace (1987) dalam Ainun dan Fu’ad (2000) mengatakan bahwa luas
pengungkapan dapat dihitung dengan menggunakan index of disclosure
methodology, yaitu Index Wallace.
Dalam

membuat

sebuah

pengungkapan

laporan

keuangan

pada

perusahaan, karakteristik perusahaan akan menjadi faktor berpengaruh terhadap
keluasan pengungkapan laporan keuangan. Subiyantoro (1996) dalam Ainun dan
Fu’Ad (2000), penentuan karakteristik perusahaan ditetapkan dengan tiga
kategori, antara lain: karakteristik yang berhubungan dengan struktur (structure),
kinerja (performance) dan pasar (market). Struktur dapat berupa ukuran (size)
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perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban atau leverage
(solvabilitas).

Kinerja

berupa

kemampuan

perusahaan

dalam

mendanai

operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan
(likuiditas) dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas).
Dan karakterisitik yang berhubungan dengan pasar, ditentukan oleh faktor-faktor
seperti tipe industri, tipe auditor, umur perusahaan dan saham perusahaan.
Beberapa karakteristik tersebut di atas, telah diuji oleh beberapa peneliti
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empiris terdahulu dan terdapat beberapa perbedaan pendapat. Seperti penelitian
yang dilakukan oleh Abubakar Arif (2006) menyatakan bahwa tingkat leverage,
tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas dan porsi saham publik teruji tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan, namun untuk variabel
umur perusahaan, teruji berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.
Penelitian yang dilakukan oleh Andi Kartika dan Hersugondo (2009), menyatakan
bahwa dari kelima variabel yang diuji, variabel profitabilitas dan saham publik
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teruji berpengaruh dan signifikan. Variabel likuiditas teruji signifikan namun
berpengaruh negatif, sementara variabel umur perusahaan dan leverage teruji
tidak berpengaruh terhadap keluasan pengungkapan laporan keuangan. Perbedaan
pendapat ditemukan dari peneliti lainnya seperti Arum Purwandari (2012)
menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan laporan keuangan, namun untuk tingkat profitabilitas, status
perusahaan dan tingkat leverage tidak menunjukkan hasil signifikan. Peneliti
lainnya juga seperti Luciana Spica Almilia dan Ikka Retrinasari (2007)
menyatakan bahwa tingkat likuiditas, tingkat leverage, ukuran perusahaan dan
status perusahaan teruji tidak berpengaruh terhadap keluasan pengungkapan
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laporan keuangan, namun untuk tingkat profitabilitas memiliki pengaruh terhadap
keluasan pengungkapan laporan keuangan.
Seperti penjelasan di atas, memang sudah banyak penelitian yang
dilakukan mengenai pengungkapan laporan keuangan tersebut, namun masih
memiliki beberapa perbedaan hasil yang mungkin dikarenakan oleh perbedaan
variabel pengujian, perbedaan sektor perusahaan, perbedaan tahun pengujian
dan/atau perbedaan metodologi statistik yang digunakan, sehingga peneliti akan
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melakukan pengujian kembali terhadap keluasan pengungkapan laporan keuangan
guna memperoleh hasil lainnya yang kemudian akan mendukung penelitian
sebelumnya.

Dalam penelitian kali ini, penulis akan menguji pengaruh profitabilitas,
likuiditas, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan saham terhadap keluasan
pengungkapan laporan keuangan. Walaupun penelitian kali ini memakai variabel
yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, namun peneliti menguji
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variabel pada perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan terbaru tahun
2012-2013. Penelitian dilakukan hanya 2 tahun dikarenakan ketersediaan data
setelah peraturan Bapepam-LK yang terbaru dikeluarkan, untuk saat ini hanya ada
2 tahun saja yang tersedia. Perbedaan lain juga terdapat pada jenis perusahaan,
yaitu perusahaan manufaktur. Pemilihan perusahaan manufaktur atas dasar
ketersediaan data yang akan memungkinkan untuk memenuhi kriteris peneliti,
juga manufaktur memiliki perusahaan-perusahaan besar yang sangat berpengaruh
pada perekonomian di Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat dan
informasi bagi investor dan kreditur apabila akan melakukan penanaman modal
atau pemberian hutang.

5

1.2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap keluasan
pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia?

1.3.

Tujuan Penelitian
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Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian
ini memiliki tujuan untuk menguji karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap
keluasan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.

Kontribusi Penelitian

Kontribusi dalam penelitian ini adalah :
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1. Bagi Investor dan Kreditur

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi di pasar modal dan/atau
pengambilan keputusan dalam pemberian hutang pada perusahaan. Investor dan
kreditur dapat memilih perusahaan-perusahaan yang ada melalui karakteristik
perusahaan yang akan mendukung penelitian ini.
2. Pembuat Kebijakan
Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi
pembuat kebijakan terkait emiten atau perusahaan publik apakah sudah luas
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melakukan pemberian informasi atau pengungkapan di dalam laporan
keuangannya.

1.5.

Batasan Penelitian
Penelitian ini akan membahas tentang karakterisitik perusahaan terhadap

keluasan pengungkapan laporan keuangan pada sektor industri yang telah
melakukan listing di Bursa Efek indonesia, dengan ketentuan sampel sebagai
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berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan yang mengeluarkan laporan
keuangan pada tahun 2012-2013.

3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel dari keseluruhan karakteristik
perusahaan yang ada, antara lain profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan
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porsi kepemilikan saham.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji dan analisi data yang telah dilakukan pada Bab IV,
maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
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1. Profitabilitas

teruji

tidak

memiliki

pengaruh

terhadap

keluasan

pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa
besar kecilnya tingkat profitabilitas perusahaan tidak memiliki arti dalam
keluasan pengungkapan laporan keuangan.

2. Likuiditas teruji tidak memiliki pengaruh terhadap keluasan pengungkapan
laporan keuangan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa besar kecilnya
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tingkat likuiditas perusahaan, tidak memiliki arti terhadap keluasan
pengungkapan laporan keuangan.

3. Total aset teruji memiliki berpengaruh positif terhadap keluasan
pengungkapan laporan keuangan. Semakin besar total aset yang dimiliki
oleh perusahaan, maka semakin luas pengungkapan yang dilakukan.
Sebaliknya semakin kecil total aset perusahaan, maka semakin kecil
pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Kepemilikan saham publik memiliki pengaruh positif terhadap keluasan
pengungkapan laporan keuangan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa besar
kecilnya jumlah saham yang beredar di masyarakat akan mempengaruhi
keluasan pengungkapan laporan keuanga. Dikarenakan oleh keingintahuan
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para pemegang saham terhadap kinerja perusahaan terhadap modal yang
telah ditanamkan pada perusahaan tersebut.
5.2 Keterbatasan dan Saran
5.2.1 Keterbatasan
Keterbatasan yang ditemukan selama proses pengerjaan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1.
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Penelitian ini menggunakan unsur subjektivitas dalam pemberian score pada
perhitungan pengungkapan laporan keuangan, sehingga memiliki perbedaan
pendapat dan jumlah butir pengungkapan dalam setiap penelitian.

2.

Penelitian ini menggunakan sampel relatif kecil, hanya 2 tahun yaitu 20122013,

sehingga

sangat

besar

kemungkinan

sampel

tidak

mampu

mempresentasikan populasi dengan baik.
3.

Hasil Adjusted R2 diperoleh sebesar 15,2% menunjukkan bahwa variabel
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yang digunakan pada penelitian masih belum lengkap dalam pembuktiannya,
sehingga masih terdapat faktor-faktor lainnya yang lebih berpengaruh
terhadap keluasan pengungkapan laporan keuangan.
5.2.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya guna melengkapi
keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Guna menghindari subjektivitas penelitian, diharapkan pada penelitian
selanjutnya menggunakan beberapa panelis atau pihak independen untuk
memberikan

item

pengungkapan.

Kemudian

mencari

persamaan
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pengungkapan antar panelis, yang kemudian akan digunakan sebagai
pengukuran pengungkapan laporan kuangan yang pasti.
2.

Sampel yang digunakan hendaknya lebih besar yaitu memperpanjang periode
pengamatan di tahun-tahun berikutnya.

3.

Untuk penelitian berikutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain guna
mendukung keakuratan hasil penelitian. Pun dapat mengubah penggunaan
cara perhitungan untuk variabel yang menggunakan ratio.
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