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1.1  Latar Belakang 

Lingkungan bisnis saat ini semakin kompleks menyebabkan kebutuhan 

akan informasi yang lengkap dan berkualitas semakin dibutuhkan. Salah satu 

informasi bisnis yang diperlukan adalah informasi yang diperoleh dari laporan 

keuangan. Hal ini menyebabkan transparansi pengungkapan laporan keuangan 

menjadi penting agar perusahaan lebih bersaing dan tidak ditinggalkan oleh 

investornya. Transparan dalam mengungkapkan informasi baik laporan keuangan 

maupun laporan non keuangan akan lebih membantu para pengambil keputusan 

dalam mengantisipasi kondisi yang semakin berubah. 

Laporan keuangan merupakan alat utama bagi perusahaan dalam 

menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak 

manajemen (Boediono, 2005). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) tujuan 

laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh 

karena itu, laporan yang berkualitas, yang terbebas dari rekayasa dan 

mengungkapkan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya menjadi 

kepentingan banyak pihak. Laporan keuangan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak-pihak yang 



berkepentingan, seperti pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, 

masyarakat maupun pihak-pihak lainnya 

Perusahaan publik sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat, oleh 

karena itu penyajian laporan keuangan harus memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pengawas 

Pasar Modal (Bapepam-LK). Laporan keuangan ini harus diterbitkan melalui 

media massa sebagai sumber informasi penting yang diperlukan oleh pemegang 

saham khususnya dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) (Boedioeno, 

2005). Selain itu, perusahaan juga wajib menyampaikan laporan perusahaannya 

kepada Bapepam-LK. Laporan tersebut dapat berupa laporan keuangan maupun 

laporan tahunan. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan perusahaan. Sedangkan laporan tahunan merupakan laporan yang 

diterbitkan setahun sekali, yang berisi data keuangan (laporan keuangan) dan non-

keuangan. 

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan (annual report) 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan yang bersifat wajib (mandatory 

disclosure) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary disclosure). 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh 

peraturan yang berlaku, dalam hal ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam sebagai regulator body 

pasar modal di Indonesia, dalam hal ini Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-



347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah 

pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. 

Peraturan tentang standar pengungkapan informasi dalam laporan tahunan 

bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan yang 

telah go public, terakhir dikeluarkan oleh Bapepam tanggal 25 Juni 2012. 

Peraturan nomor Kep-347/BL/2012 yang menyoroti penyajian dan pengungkapan 

laporan keuangan emiten atau perusahaan publik yang terdiri dari gambaran 

umum emiten atau perusahaan publik, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, 

pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan, dan pengungkapan lainnya.  

Meski peraturan mengenai pengungkapan telah dikeluarkan oleh Bapepam-

LK, masih saja banyak perusahaan yang melanggarnya. Bapepam-LK melaporkan 

telah melakukan pemeriksaan atas 165 kasus dugaan pelanggaran perundang-

undangan dibidang pasar modal. Selain itu, badan yang akan melebur menjadi 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini juga sudah menyidik 12 kasus dugaan tindak 

pidana di bidang pasar modal. Ketua Bapepam-LK  Ngalim Sawega memaparkan, 

kasus-kasus tersebut berkaitan dengan keterbukaan emiten dan perusahaan publik, 

perdagangan efek, dan pengelolaan investasi. Kasus keterbukaan emiten dan 

perusahaan publik meliputi dugaan pelanggaran atas ketentuan transaksi yang 

mengandung benturan kepentingan, transaksi material, keterbukaan pemegang 

saham tertentu, informasi atau fakta material yang harus segera diumumkan 

kepada publik, penyajian laporan keuangan, dan penggunaan dana hasil 

penawaran umum (Astri Kharina Bangun : 2012).   

 



Banyak perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal tidak melakukan 

keterbukaan informasi. Salah satu contoh kasus yang terkait dengan masalah 

keterbukaan informasi adalah kasus yang terjadi di PT. Bakrie Sumatra 

Plantations. Kasus revisi laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan 

Grup Bakrie ini dinilai dapat merusak kredibilitas pasar modal. Pasalnya, kasus 

ini dinilai termasuk penyesatan informasi atau misleading information. 

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke bursa Senin 13 April 

2009, direktur Bakrie Sumatra, Harry M Nadzir melaporkan revisi atas enam akun 

laporan keuangan yang telah diumumkan sebelumnya. Terdapat dua jenis 

kesalahan dalam laporan keuangan tahun 2008 yang sebelumnya mendapat opini 

wajar tanpa pengecualian dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, 

Sudarmadji & Dadang. Kasus yang pertama adalah adanya salah ketik terhadap 

empat akun dalam neraca konsolidasi dan laporan perubahan ekuitas konsolidasi. 

Kasus yang kedua adanya kesalahan klasifikasi atas tujuh akun di laporan 

keuangan. Menurut pihak manajemen hal itu merupakan a type error atau salah 

ketik. Dalam laporan yang dipublikasikan, tercatat rugi bersih perseroan sebesar 

16,6 triliun rupiah yang kemudian perseroan menyampaikan revisi kembali atas 

rugi bersih hingga berkurang menjadi 15,85 triliun rupiah.  

Dari kasus tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengungkapan kepada 

publik. Sebenarnya bisa saja Bakrie tidak mengungkapkan dan menyembunyikan 

hal tersebut. Namun, lambat laun kesalahan itu akan tercium oleh publik yang 

berdampak pada hilangnya kepercayaan atau bahkan mendapat sanksi dan 

kerugian yang sangat besar. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa 



pengungkapan terhadap laporan keuangan menjadi permasalahan dari penyajian 

laporan keuangan, hal ini dikarenakan masih lemahnya kepatuhan dan ketertiban 

setiap perusahaan terhadap PSAK dan peraturan Bapepam-LK. 

 Pengungakapan (disclosure) informasi keuangan maupun non keuangan 

dalam dunia pasar modal sangat esensial sifatnya. Menurut mantan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam wawancara dengan majalah Media 

Akuntansi bulan Juni tahun 2000, prinsip dasar pasar modal adalah keterbukaan 

pengungkapan informasi bagi semua pelaku pasar modal. Oleh karena itu 

diharapkan kesadaran emiten selaku perusahaan yang mempunyai tanggung jawab 

publik yang besar untuk selalu mengedepankan kerangka dasar dalam penyusunan 

laporan keuangan, yaitu dapat dipahami (understandibility), relevan (relevance), 

dapat diandalkan (reliability), dan dapat dibandingkan (comparability). 

Penelitian tentang kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan hal yang sangat penting 

dilakukan. Dimana akan memberikan gambaran tentang sifat perbedaan 

kelengkapan pengungkapan antar perusahaan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya serta dapat memberikan petunjuk tentang kondisi perusahaan 

pada suatu masa pelaporan 

Sebagian peneliti terdahulu memberikan hasil yang beragam. Contohnya, 

dalam sebuah penelitian ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan informasi laporan tahunan, namun dalam 

penelitian lain hal tersebut tidak berpengaruh. Beberapa hal yang membuat hasil 

penelitian-penelitian tersebut berbeda diantaranya adalah karena adanya 



perbedaan pemilihan sampel dan tahun yang digunakan, penggunaan item-item 

yang berbeda dalam indeks pengungkapan yang digunakan, serta perbedaan alat 

penelitian (proxy) yang digunakan.  

 Motivasi penulis melakukan penelitian ini  pertama karena keterbukaan 

perusahaan terhadap pengungkapan informasi sampai saat ini belum benar benar 

dijalankan. Hal itu dapat ditunjukkan dengan  meningkatnya kasus-kasus dugaan 

pelanggaran pasar modal ditahun 2012. Kedua, peneliti ingin menguji kembali 

apakah ukuran perusahaan benar-benar menunjukkan pengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan. 

 Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang hasilnya dituangkan dalam penelitian yang berjudul : “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan :” Penelitian 

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2012”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis 

dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : “Seberapa Besar Ukuran 

Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.” 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

maksud dan tujuan penelitian ini adalah “Untuk Mendapatkan Bukti Empiris 



Mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapoan 

Laporan Keuangan.” 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan 

bagi semua pihak antara lain: 

1. Untuk Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.  

2. Untuk Perusahaan, memotivasi perusahaan agar dapat bersaing dengan 

membuat laporan tahunan yang lebih transparan sehingga dapat menarik 

perhatian investor serta masukan mengenai pentingnya pengungkapan 

informasi laporan tahunan sehingga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan yang tepat berkaitan dengan pengungkapan item-

item wajib 

3. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam 

kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi dan sebagai bahan 

evaluasi dalam menilai kinerja emiten. 

4. Untuk para pembaca, sebagai informasi yang berguna khusunya mengenai 

informasi yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan 

dan untuk menambah bahan referensi sehingga akan bermanfaat dalam 

penelitian selanjutnya. 

 



1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis melakukan penelitian melalui situs website: www.idx.co.id di Pojok Bursa 

Universitas Widyatama yang berlokasi di Jalan Cikutra No. 204A Bandung. 

Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 2013 sampai dengan selesai. 
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