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BAB I  

 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi penting bagi keberhasilan perusahaan 

karena fungsi ini yang melakukan usaha untuk mendapatkan dana. Dana tersebut dapat 

diperoleh melalui pembiayaan dari dalam perusahaan ( internal finace ) dan pembiayaan 

dari luar ( external finance ). Sumber dana dari luar diperoleh perusahaan dengan 

melakukan pinjaman kepada pihak lain atau menjual sahamnya kepada masyarakat, dan 

syarat dapat menjual saham kepada masyarakat , perusahaan tersebut harus sudah go 

public, selain itu, pasar modal juga merupakan wahana berinvestasi bagi para pemilik 

modal maupun masyarakat luas. Pasar modal adalah pelengkap disektor keuangan terhadap 

dua lembaga keuangan yang lain, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. ( Usman, 1989 ). 

Menurut PSAK, investasi suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan 

kekayaan ( accretion of wealth ) melalui distribusi hasil investasi ( seperti bunga , royalty, 

dividen, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi 

perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan 

perdagangan. Investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama yaitu investasi dalam 

bentuk aktiva riil dan aktiva keuangan atau surat berharga (marketable securities). Pihak 

yang membeli aktiva riil maupun aktiva keuangan dinamakan investor.  

Investor atau calon investor yang ingin menanamkan dananya didalam surat 

berharga perlu melakukan analisis surat berharga dan kondisi yang berkaitan dengan pihak 

yang menerbitkan surat berharga tersebut. Tujuan dari analisis ini untuk menentukan 

prospek dari surat berharga tersebut dan untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi 
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oleh investor maupun calon investor. Untuk mendapatkan analisis dan keputusan yang 

tapat maka informasi yang relevan dan terpercaya harus tersedia dipasar modal untuk dapat 

diakses oleh investor maupun calon investor. ( Penelitian Sudarmadji dan Sularto, 2007 ) 

 Keberadaan informasi yang benar, dapat dipercaya dan lengkap mempunyai 

peranan yang sangat penting bagi para investor dan calon investor dipasar modal untuk 

pengambilan keputusan invesatasi yang optimal dengan harapan akan memperoleh tingkat 

perolehan sesuai risiko. Perolehan investasi ini dapat berupa selisih untung dari harga 

investasi sekarang dengan harga periode yang dilalui atau penerimaan periodic dari 

deviden saham yang dibeli. Saat ini fenomena yang terjadi adalah kwalitas laporan 

keuangan yang masih diragukan oleh pihak-pihak diluar perusahaan, maka dari itu 

pengungkapan tidak hanya penjelasan atas laporan yang disajikan, tatapi menyajikan 

informasi yang bermanfaat dalam mempelajari perusahaan secara menyeluruh. Dinegara 

maju, system pelaporan keuangan yang diberlakukan sangat rumit dan ketat, dalam situasi 

seperti ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah bukan dalam bentuk laporan 

keuangan apa saja yang diungkap, tetapi apa saja yang diungkap, tetapi bagaimana cara 

yang paling efisien dalam melakukan pengungkapan. ( Hendriksen dan Brenda, 1991 ) 

Sesuai dengan asas transparasi yaitu keterbukaan perusahaan melakukan 

pengungkapan informasi mengenai yang berkaitan dengan perusahaan kepemilikan, dan 

pemegang saham, dimana kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan sesuai 

dengan regulasi yang berlaku seperti ditetapkan pemerintah (Yuniati, 2001) 

Perusahaan di Indonesia yang melakukan penawaran kepada public atau go public 

wajib melaporkan perusahaannya kepada Bapepam, laporan tersebut dapat berupa laporan 

keuangan atau tahunan saja, yang berupa neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, 
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laporan  ekuitas dan catatan laporan keuangan yang merupakan bagian integral. Menurut 

PSAK, manajemen memikul tanggung jawab utama dalam menyusun dan penyajian 

laporan keuangan perusahaan, sedangkan laporan keuangan tahunan, merupakan laporan 

yang diterbitkan sekali  setahun, yang berisi data keuangan dan informasi non-keuangan. 

Selain itu laporan keuangan merupakan media bagi manajemen perusahaan untuk 

memberikan informasi kapada pihak luar, laporan keuangan tahunan terdiri dari informasi 

yang bersifat wajib ( mandateory) dan bersifat sukarela ( voluntary). ( Bapepam No Kep- 

38/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996),  berlau bagi perusahaan yang telah melakukan 

penawaran umum dan perusahaan public. Pihak pihak yang berkepentingan dalam laporan 

tahunan perusahaan adalah investor, calon investor, kreditor, calon kreditor, analisis 

sekuritas, pemerintah, serikat kerja, pemasok, pelanggan dan masyarakat. ( Penelitian 

Sudarmadji dan Sularto, 2007 ). 

Sebagai dasar pengambilan keputusan investor, kreditor dan pengguna informasi 

lainnya, maka informasi yang disajikan harus dapat dipahami, dipercaya, relevan, dan 

trasparan, hal tersebut disebabkan kegiatan investasi merupakan suatu kegiatan yang 

mengandung risiko dan ketidakpastian. Karena risiko yang melekat ini, maka informasi 

yang disajikan perusahaan diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian 

yang dihadapi oleh investor, ( Penelitian Sudarmadji dan Sularto, 2007 ) agar informasi 

yang diberikan dapat dipahami, maka diperlukan pengungkapan (disclosure) yang 

memadahi, disclosure yang luas memang diperlukan oleh para pengguna informasi, 

khususnya para investor dan kreditor, namun tidak semua informasi yang dimiliki 

perusahaan dapat diungkapkan dengan detail dan transparan, karena dapat menjadi 



 

 4

bumerang bagi perusahaan itu sendiri. Informasi adalah kunci sukses berinvestasi di pasar 

modal ( Ang, 1997 ) 

Subyantoro ( 1997 ) juga mengkaji hubungan keluasan pengungkapan berhubungan 

secara signifikan dengan leverage dan tingkat likuiditas, karakteristik yang berpengaruh 

signifikan terhadap kalengkapan laporan keuangan tahunan adalah ukuran perusahaan 

rasio, leverage dan likuiditas dan sisi lain karakteristik perusahaan yang tidak 

berpenguaruh terhadap kelengkapan laporan keuangan adalah rentabilitas, profitabilitas, 

profit margin, tipe industri. 

Suripto ( 1999 ) menguji karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan 

sukarela dalam laporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa laus voluntary 

disclosure dalam laporan keuangan masih rendah, namun variasinya bersifat sistematik. 

Variabel ukuran perusahaan dan penerbitan sekuritas secara statistic signifikan sedangkan 

luas variabel yang lain seperti rasio leverage, rasio likuiditas, basic perusahaan, waktu 

terdaftar dan kalompok industri ditemukan tidak  

Marwoto juga meneliti hubungan karakteristik perusahaan dan kwalitas 

pengungkapan sukarela, informasi laporan keuangan. Karakteristik tersebut diukur dengan 

menggunakan besar perusahaan rasio likuiditas, umur perusahaan, basic perusahaan dan 

struktur kepemilikan perusahaan. Hasil tersebut tidak ditemukan kaitannya secara 

signifikan , antara kwalitas pengungkapan sukarela dengan laporan keuangan tahunan 

dengan karakteristik perusahaan. 

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang pengungkapan laporan pada 

perusahaan yang terdaftar pada BEI, namun masih memiliki perbedaan hasil, hal tersebut 

dimungkinkan karena beberapa factor, seperti sifat variabel independent. Dalam penelitian 
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sebelumnya ( Ardi Murdoko Sudarmadji dan Lana Sularto, 2007 ) hanya melakukan 

penelitian pengungkapan sukarela saja, karena peneliti menganggap bahwa setiap 

perusahaan pastilah atau paling tidak memberikan informasi pengungkapan wajib oleh 

karna itu peneliti hanya meneliti pengungkapan sukarela saja. 

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Sudarmadji dan Sularto 2007. 

Beberapa variabel independennya Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe 

kepemilikan perusahaan, sample yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah voluntary 

disclosure yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada indeks Wallace 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti mengenai pengungkapan 

sukarela ( voluntary disclosure ) dan faktor yanmg mempengaruhinya seperti ukuran 

perusahaan, rofitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan, sehingga penulis 

mengambil judul  Penguruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe 

Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan 

Tahunan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2006 – 2008 

 

1.2. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah tidak pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap luas voluntary 

disclosure laporan keuangan tahunan  

1.2.2 Apakah tidak pengaruh antara profitabilitas, terhadap luas voluntary disclosure 

laporan keuangan tahunan  
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1.2.3 Apakah tidak pengaruh antara, leverage, terhadap luas voluntary disclosure laporan 

keuangan tahunan  

1.2.4 Apakah tidak pengaruh antara tipe kepemilikan perusahaan terhadap luas voluntary 

disclosure laporan keuangan tahunan  

1.2.5 Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, tipe kepemilikan perusahaan 

secara serentak berpengaruh terhadap luas voluntary disclosure. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 Masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI dengan periode 2006 – 2008, bahwa tujuan pemecahan masalah adalah untuk 

meningkatkan kepercayaan para investor dan calon investor, karana disclosure merupakan 

suatu cara untuk mewujudkan teransparasi dalam bidang bisnis. Selain itu diasumsikan 

bahwa informasi tentang ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan 

perusahaan dapat dijadikan sebagai alat menganalisa tingkat risiko dan kepastian 

berinvestasi sehingga para investor dan calon investor akan mendapat gambaran dan 

prospek kedepan tentang kondisi suatu perusahaan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang 

penguruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan 

terhadap luas voluntary disclosure laporan keuangan tahunan, (pengujian parsial), dan 

pengujian secara serentak atau simultan untuk menguji variable independent ( ukuran 
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perusahaan, profitabilitas, leverage, tipe kepemilikan perusahaan ) terhadap luas voluntary 

disclosure laporan keuangan tahunan.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pihak Investor, maupun akademis:  

1.5.1 Bagi akademis, Diharapkan dapat digunakan menjadi masukkan dan untuk 

 pembanding penelitian berikutnya 

1.5.2 Bagi Investor, penelitian ini dapat dijadikan masukkan dalam menganalisa tingkat 

risiko dan kepastian dalam berinvestasi. 

1.5.3 Bagi Emiten, hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam melakukan pengungkapan informasi. 
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