
BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1  Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Akuntansi   

 Akuntansi memegang peranan penting dalam sistem ekonomi dan sosial 

kita. Keputusan-keputusan tepat yang diambil oleh para individu, perusahaan, 

pemerintah dan kesatuan-kesatuan lain merupakan hal yang essensial bagi 

distribusi dan penggunaan sumber daya negara yang langka secara efisien. Untuk 

mengambil keputusan seperti itu, kelompok-kelompok tersebut harus mempunyai 

informasi yang dapat diandalkan yang diperoleh dari akuntansi. Oleh sebab itu, 

akuntansi digunakan untuk mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan dan 

mengintreprestasikan data ekonomi oleh banyak kelompok di dalam sistem 

ekonomi sosial. 

 Pengertian akuntansi menurut The Committe on Terminology of America 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) seperti dikutip Belkaoui 

(2006:50) adalah sebagai berikut: 

“Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in 

significant manner and in terms of money, transaction and events which in 

part at least, of a financial character, and interpreting the results thered.” 

 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akuntansi adalah suatu 

pencatatan, pengklasifikasian ,dan pengikhtisarkan dalam cara yang signifikan 



satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling sebagian 

diantaranya, memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterprestasikan 

hasilnya. 

 Pengertian akuntansi juga diungkapkan Warren, et al. (2005:11), 

“akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak 

berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan”  

 

2.1.2 Kegunaan Akuntansi 

 Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu 

lembaga / badan usaha kepada pihak yang berkepentingan, baik yang di dalam 

perusahaan itu sendiri maupun pihak–pihak diluar perusahaan. Menurut Irham 

Fahmi (2011:4) laporan keuangan yang bersifat kuantitatif berguna untuk 

mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan 

untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan 

keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktifitas 

perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas 

dan mempunyai suatu posisi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan juga sangat berguna dalam melihat kondisi suatu perusahaan, 

baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat prediksi untuk kondisi di 

masa yang akan datang (forecast analyzing). 



2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan output/keluaran dari suatu 

proses akuntansi yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang 

nantinya digunakan sebagai alat informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Dalam PSAK No. 1 disebutkan bahwa laporan keuangan adalah 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas (IAI, 2009).. 

Menurut Kieso, et al. (2010:5) menjelaskan pengertian laporan keuangan 

adalah: 

“Financial statements are the principal means through which a company 

communicates its financial information to those outside it.” 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan 

sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar 

perusahaan. 

Menurut Munawir (2010:31) menjelaskan pengertian laporan keuangan 

adalah: 

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan  posisi keuangan dalam hasil-

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.” 

 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hasil akhir proses akuntansi 

adalah laporan keuangan yang berisikan data keuangan atas aktivitas yang telah 



dijalankan perusahaan pada suatu periode tertentu yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan informasi kepada pihak-pihak berkepentingan seperti 

investor, kreditor, karyawan, pemasok, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat.  

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Penyajian laporan keuangan memiliki beberapa tujuan. Menurut PSAK 

No. 1 (2009:3) tujuan laporan keuangan adalah: 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 

a. aset; 

b. liabilitas; 

c. ekuitas; 

d. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; 

e. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik; dan 

f. arus kas. 

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan 

atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi 

arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian 

diperolehnya kas dan setara kas (IAI, 2009).“ 

Sehubungan dengan yang dikemukakan di atas, bahwa laporan keuangan 

yang disajikan oleh perusahaan memiliki beberapa tujuan, dimana tujuan 

penyajiannya dapat dipisahkan menjadi dua yaitu: 

 



1. Tujuan umum 

Secara umum tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan laporan keuangan yaitu mengungkapkan informasi lain dalam 

hubungannya dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

para pemakainya, antara lain: 

(1) Laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya kepada mereka. 

(2) Laporan keuangan mewajibkan informasi mengenai perusahaan yang 

meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas. 

(3) Membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa 

depan khusunya dalam waktu dan kepastian diperolehnya kas dan 

setara kas. 

 

2.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai. Terdapat empat 

karakteristik kualitatif pokok menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009:5) 

yaitu :  

1. Dapat Dipahami 



Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Hal ini 

dimaksudkan bahwa pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan 

untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat dua unsur pokok 

dalam karakter relevan  yaitu peran informasi dalam peramalan 

(predictive) dan penegasan (confirmatory). 

3. Keandalan 

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

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.  

4. Dapat Dibandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan peruahaan 

antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan 

kinerja keuangan. Pengguna harus dapat membandingkan laporan 

antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan secara relatif. 

 



2.2.4 Komponen Laporan Keuangan 

Setelah adanya konvergensi IFRS di Indonesia, terjadi perubahan 

komponen laporan keuangan. Berikut adalah perubahan komponen laporan 

keuangan yang lengkap. 

Tabel 2.1 

Perubahan Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No.1 (1998)   Menurut PSAK No.1 (2009) 

1. Neraca 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Perubahan 

Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan atas Laporan 

Keuangan 

1. Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir 

Periode 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Selama 

Periode 

3. Laporan Perubahan Ekuitas Selama Periode 

4. Laporan Arus kas Selama periode 

5. Catatan atas Laporan Keuangan, berisi 

ringkasan kebijakan akuntansi penting dan 

informasi lainnya 

6. Laporan Posisi Keuangan Pada Awal 

Periode Komparatif 

Berikut adalah gambaran umum mengenai keenam komponen laporan 

keuangan. Menurut PSAK No. 1 (2009), menjelaskan komponen-komponen 

laporan keuangan adalah: 

“Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen 

berikut ini: 

a. laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

b. laporan laba rugi komprehensif selama periode; 

c. laporan perubahan ekuitas selama periode; 

d. laporan arus kas selama periode; 

e. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lainnya; dan 

f. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif (IAI, 2009)”. 

 

 



a. Laporan posisi keuangan pada periode akhir; 

Laporan posisi keuangan pada periode akhir merupakan laporan yang 

menyediakan informasi mengenai nilai dan jenis investasi perusahaan, 

kewajiban perusahaan kepada kreditur dan ekuitas pemilik. Posisi 

keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan. Laporan posisi keuangan perusahaan 

dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat hasil 

pengembalian, mengevaluasi struktur modal perusahaan dan 

memperhitungkan likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. 

b. Laporan laba rugi komprehensif; 

Laporan laba rugi komprehensif berfungsi untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Laporan ini 

mencerminkan aktivitas operasi perusahaan yang menyediakan rincian 

pendapatan, beban, untung dan rugi perusahaan untuk suatu periode 

waktu. Laporan laba rugi dapat digunakan untuk mengetahui indikasi 

profitabilitas perusahaan. 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 

Laporan ini menyajikan perubahan-perubahan pada pos ekuitas. 

Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi alasan perubahan 

klaim pemegang ekuitas atas aktivitas perusahaan. 

 

 



d. Laporan arus kas selama periode; 

Laporan ini menyajikan dan melaporkan arus kas masuk dan keluar 

bagi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan secara 

terpisah selama suatu periode tertentu. 

e. Catatan atas laporan keuangan; 

Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lainnya. Dalam PSAK No.1 

dinyatakan bahwa: 

“Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa 

yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan 

komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan 

perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan 

memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam 

laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak 

memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (IAI, 2009).” 

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. 

Laporan posisi keuangan pada awal periode ini disajikan ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi retrospektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

 

2.2.5 Pemakai Laporan Keuangan 

Laporan keuangan mempunyai arti penting bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi dari laporan keuangan tersebut. Menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia (2009:2), pemakai laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

 

 



a. Investor 

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu 

menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi 

tersebut serta tertarik pada informasi yang memungkinkan penilaian 

terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. 

b. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik 

pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. 

Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, 

manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 

c. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang 

terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha 

berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih 



pendek dibanding pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan 

utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah  

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga 

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, 

menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun 

statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan 

dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir mengenai 

kemakmuran serta rangkaian aktivitasnya. 

 

 



2.2.6 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan atau disusun dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik 

yang dilakukan pihak manajemen dalam perusahaan. Menurut Munawir (2010:6) : 

“laporan keuangan bersifat historis atau menyeluruh. Sebagai suatu 

progress report, laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan 

hasil dari suatu kombinasi :  

1. Fakta yang telah dicatat (recorded fact) 

Laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, 

seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang 

disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, utang 

maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. 

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi 

(accounting convention and postulate) 

Data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-

anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntan si yang 

lazim. Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau 

untuk keseragaman. 

3. Pendapat pribadi (personal judgement) 

Walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi 

atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan dan sudah menjadi standar 

praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan 

dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen 

perusahaan yang bersangkutan.” 

Dengan memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan di atas, maka laporan 

keuangan itu memiliki beberapa keterbatasan antara lain : 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya 

merupan interin report (laporan keuangan yang dibuat antara waktu 

tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan final. 

Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan tidak memunjukkan nilai likuidasi atau realisasi 



dimana dalam laporan ini terkandung pendapat pribadi yang telah 

dilakukan oleh akuntan atau manajemen perusahan yang 

bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menujukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya 

dengan standar nilai mungkin berbeda atau berubah.  

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah berbagai waktu atau tanggal yang lalu 

dimana daya beli uang tersebut semakin menurun dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga kenaikan volume penjualan 

yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan unit yang 

terjual semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan karena 

naiknya harga jual barang tersebut dan mungkin juga diikuti kenaikan 

tingkat harga-harga. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang 

dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena 

faktor-faktor tersebut tidak dapat diukur dengan satuan uang 

(Munawir, 2010:9). 

Dengan memahami sifat dan keterbatasan yang terdapat dalam suatu 

laporan keuangan, maka pengguna informasi dalam laporan keuangan dapat 

menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan, sehingga 

keputusan yang diambil dapat lebih akurat.  

 



2.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap tingkat pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Perusahaan yang 

besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati 

dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut 

melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setiawan, 2007). Yuliansyah 

dan Yenny Megawati (2007) menemukan bukti adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Linda Agustina (2012) bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapkan laporan tahunan 

perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang 

besar berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan ke 

dalam beberapa kelompok, diantaranya adalah perusahaan besar, perusahaan 

sedang dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk 

menentukan tingkat perusahaan adalah: 

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan kontraktor yang 

terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada 

suatu periode tertentu misalnya satu tahun. 



3. Total utang ditambah dengan nilai pasar saham biasa, merupakan jumlah 

utang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada saat atau suatu tanggal 

tertentu. 

4. Total aset, merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada 

saat tertentu.  

Seperti ukuran skala yang dikemukan di atas, Biro Pusat Statistik (BPS) 

mengelompokkan tingkatan skala perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja 

perusahaan yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Ukuran Perusahaan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja 

Skala Perusahaan Jumlah pekerja 

Industri rumah tangga < 5 orang 

Industri kecil 5 – 19 orang 

Industri menengah 20 – 99 orang 

Industri besar >100 

 

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Small Bussiness Administration 

(SBA), yaitu: 

Tabel 2.3 

Klasifikasi Ukuran Perusahaan Menurut SBA 

Small 

Bussiness 

Employment 

Size 

Asset Size Sales Size 

Family size 1-4 Under $100,000 $100,000-500,000 

Small 5-19 $100,000-500,000 $500,000-1 million 

Medium  20-99 $500,000-5 million $1 million-10 million 

Large 100-499 $5-25 million $10 million-50 million 

Sumber: Small Bussiness Administration (Agustiyana, 2010) 



Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 

46/M-DAG/PER/ 9/2009  tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan 

Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin 

usaha perdagangan, pasal 3 mengelompokkan  ukuran perusahaan atas: 

Tabel 2.4 

Ukuran Perusahaan Menurut Menteri Perdagangan RI 

Kategori Nilai Aset (tanpa nilai tanah dan bangunan) 

Perusahaan kecil Rp50.000.000-Rp500.000.000 

Perusahaaan menengah Rp500.000.000-Rp10.000.000.000 

Perusahaan besar >Rp10.000.000.000 

Keputusan Ketua Bapepam No.11 Kep. 11/PM/1997 menyebutkan 

perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan 

hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan 

perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktivanya diatas seratus milyar. 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan didasarkan pada total asset yang 

disyaratkan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 

46/M-DAG/PER/9/2009 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Total 

aktiva digunakan dalam penelitian ini karena total aktiva lebih menunjukkan size 

perusahaan dibandingkan kapitalisasi pasar, nilai kapitalisasi cenderung lebih 

fluktuatif karena dalam perhitungannya terdapat komponen harga saham yang 

beredar. Selain itu nilai total asset digunakan sebagai indikator karena nilainya 

relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai penjualan.  

 



2.4 Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan  

2.4.1 Pengertian Pengungkapan  

Menurut Hendriksen (2002:428) pengungkapan (disclosure) didefinisikan 

sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian 

secara optimal pasar modal efisien.  

Belkaoui (2000) menyatakan pengungkapan mencakup penyediaan 

informasi yang diwajibkan oleh badan berwenang maupun yang secara sukarela 

dilakukan perusahaan, yang berupa laporan keuangan, informasi tentang kejadian 

setelah tanggal laporan, analisis manajemen atas operasi perusahaan yang akan 

datang, prakiraan keuangan dan operasi pada tahun yang akan datang, dan laporan 

keuangan tambahan yang mencakup ungkapan menurut segmen dan informasi 

lainya di luar harga perolehan. 

Berdasarkan pengertian di atas, disclosure mengandung arti bahwa laporan 

keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil 

aktifitas yang telah diakui, diukur, dan disajikan oleh manajemen. Kata disclosure 

memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan, 

disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang 

memerlukan. Jadi, data tersebut harus benar-benar bermanfaat karena apabila 

tidak bermanfaat tujuan dari pengungkapan tersebut tidak tercapai.  

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti 

bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup 

mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut 



harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-

kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. 

Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai 

laporan keuangan dalam membantu mengambil keputusan ekonomi. Berapa 

banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian 

pembaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan. 

  

2.4.2 Tujuan Pengungkapan  

Tujuan pengungkapan yang lengkap atas laporan keuangan adalah agar 

dapat menggambarkan ekonomi yang mempengaruhi perusahaan dan agar laporan 

keuangan yang dihasilkan tidak menyesatkan atau tidak membuat pengguna 

laporan keuangan salah interpretasi. 

Menurut Soewardjono (2005:580) tujuan pengungungkapan secara umum 

adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan 

pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai 

kepentingan berbeda-beda. Telah disinggung bahwa investor dan kreditor tidak 

homogen tetapi bervariasi dalam hal kecanggihannnya (sophistication). Karena 

pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, 

pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi (protective), informatif 

(informative), atau melayani kebutuhan khusus (differential).  

 



Tujuan pengungkapan menurut Belkaoui (2000:219) adalah : 

1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran 

yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan 

keuangan. 

2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan 

ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut. 

3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditor dalam 

menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang 

belum diakui. 

4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna 

laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun. 

5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di 

masa mendatang. 

2.4.3 Luas Pengungkapan  

Keluasan pengungkapan adalah salah satu bentuk kualitas pengungkapan. 

Menurut Ainun (2000) kualitas tampak sebagai atribut-atribut yang penting dari 

suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki makna 

ganda (ambigous), banyak penelitian yang menggunakan indeks of disclosure 

methodology mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan 

digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan tahunan. 

Wallace (1995) menyatakan bahwa financial disclosure atau 

pengungkapan dalam laporan keuangan adalah konsep yang abstrak dan tidak 



dapat diukur secara langsung. Akibatnya untuk menilai kualitas pengungkapan 

dalam laporan keuangan diperlukan alat ukur tertentu misalnya indeks, sehingga 

pengungkapan suatu laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pengungkapan 

laporan keuangan lainnya. 

Hendriksen (2002:432) mengungkapkan bahwa terdapat tiga konsep yang 

umum dalam pengungkapan laporan tahunan yaitu : 

1. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure) 

Pengungkapan informasi oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi 

kewajiban dalam menyampaikan informasi. Informasi yang diungkapkan 

sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan. Terutama informasi 

yang menurut lembaga terkait wajib disajikan. 

2. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure) 

Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan 

sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna 

laporan keuangan yang potensial. Informasi minimum yang diwajibkan dan 

informasi tambahan lainnya untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan yang wajar. 

3. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure) 

Pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan. Informasi 

yang diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah 

dengan informasi lain yang diungkapkan secara sukarela. Full disclosure 

dapat membantu mengurangi terjadinya informasi asimetris, namun 

seringkali dinilai berlebihan.  



Simanjuntak (2004) mengemukakan ada dua jenis pengungkapan dalam 

hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu pengungkapan 

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

Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah pengungkapan 

minimum yang disyaratkan oleh lembaga yang berwenang (Bapepam, SAK, 

Menteri Keuangan, Pajak, dan lain-lain). Sedangkan pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure) adalah pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara 

sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh lembaga yang berwenang 

(Bapepam, SAK, Menteri Keuangan, Pajak, dan lain-lain) antara lain informasi 

tentang kejadian setelah tanggal laporan, analisis manajemen atas operasi 

perusahaan yang akan datang, prakiraan keuangan operasi pada tahun yang akan 

datang, dan laporan keuangan, tambahan yang mencakup ungkapan menurut 

segmen dan informasi lainnya di luar harga perolehan. 

2.4.4 Bentuk-Bentuk Pengungkapan  

Hendriksen (2002:439) mengemukakan ada beberapa bentuk 

pengungkapan diantaranya adalah ramalan keuangan. Melalui publikasi ramalan 

manajemen secara teratur kemungkinan akan membantu pengambilan keputusan 

investasi. Dengan dipublikasikannya dengan perusahaan, asumsi-asumsi dasar 

yang berhubungan dengan perekonomian dan faktor-faktor eksternal perlu 

diungkapkan agar pemakai ramalan dapat mengevaluasi keandalannya dengan 

baik.  



Bentuk pengungkapan lainnya adalah kebijakan akuntansi baik yang 

konsisten dijalankan maupun perubahan akuntansi yang mencakup perubahan 

dalam prinsip akuntansi, dalam estimasi akuntansi, dan dalam satuan usaha yang 

melaporkan. 

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengungkapan peristiwa pasca 

pelaporan yang pengungkapannya didasarkan atas seberapa besar dampak dan 

pengaruhnya terhadap kualitas informasi keuangan yang disampaikan.  

 

2.4.5 Metode pengungkapan 

Metode pengungkapan meliputi keseluruhan proses pelaporan. Namun 

demikian ada beberapa metode yang berbeda dalam mengungkapkan informasi 

yang dianggap penting. Pemilihan metode yang terbaik dari pengungkapan pada 

setiap kasus tergantung pada sifat informasi yang bersangkutan dan kepentingan 

relatifnya.  

Menurut Hendriksen (2002:449) metode yang umum digunakan dalam 

pengungkapan informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Bentuk dan susunan laporan yang formal 

2. Terminologi dan penyajian yang terperinci 

3. Informasi sisipan 

4. Catatan kaki 

5. Ikhtisar tambahan dan skedul-skedul 

6. Komentar dalam laporan auditor 

7. Pernyataan direktur umum atau pernyataan dewan komisaris 



2.5 Tinjauan Atauran Mengenai Pengungkapan Informasi 

Pengungkapan dalam laporan keuangan di Indonesia pada dasarnya sudah 

diatur dalam PSAK. Dalam setiap bagiannya, PSAK mewajibkan perusahaan 

melakukan minimal pengungkapan atas suatu akun pada laporan keuangan.  

Namun demikian, bagi perusahaan publik selain mengacu pada PSAK, 

pengungkapan laporan keuangan juga harus memperhatikan Undang-undang 

Pasar Modal dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK sebagai regulator 

pasar modal. 

2.5.1 Undang-Undang Pasar Modal  

Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal menjelaskan 

bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau 

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan laporan secara berkala kepada 

Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat dan 

menyampaikan laporan kepada Bapepam serta mengumumkan kepada masyarakat 

tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-

lambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah terjaidnya peristiwa tersebut. 

Perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan dan setiap 

perusahaan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut wajib disampaikan 

selambat-lambatnya sepuluh hari sejak terjadinya kepemilkan atau perubahan 

kepemilikan atas saham emiten atau perusahaan publik tersebut. Jadi, berdasarkan 

Undang-Undang Pasar Modal tersebut bagi perusahaan publik diwajibkan untuk 

menyebarluaskan informasi kepada Bapepam-LK dan masyarakat luas mengenai 

informasi yang ada dalam laporan keuangan maupun informasi lain yang 



sekiranya mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi. Hal ini juga merupakan 

suatu bentuk perlindungan bagi investor dan masyarakt luas dalam memperoleh 

informasi yang memadai.  

 

2.5.2 Peraturan Bapepam  

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan emiten atau perusahaan publik, mewajibkan emiten untuk melakukan 

pengungkapan dalam laporan keuangan sekurang-kurangnya sebagai berikut : 

A. Gambaran Umum Emiten atau Perusahaan Publik 

1. Pendirian emiten atau perusahaan publik 

2. Penawaran umum efek 

3. Struktur emiten atau perusahaan publik, entitas anak dan EBK 

4. Karyawan, direksi, komisaris, dan komite audit 

5. Penerbitan laporan keuangan  

B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan 

1. Kepatuhan atas SAK 

2. Dasar pengukuran dan penyususan laporan keuangan 

3. Penggunaan pertimbangan, estimasi, dan asumsi signifikan oleh 

manajemen 

C. Pengungkapan atas Pos-Pos Laporan Keuangan 

1. Aset 

a. Aset lancar 



1. Kas dan setara kas 

2. Piutang usaha 

3. Aset keuangan lainnya 

4. Persediaan  

5. Pajak dibayar dimuka 

6. Biaya dibayar dimuka 

7. Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk 

dijual 

b. Aset tidak lancar 

1. Piutang pihak berelasi non-usaha 

2. Investasi pada entitas asosiasi 

3. Properti investasi 

4. Aset tetap 

5. Aset tidak berwujud 

2. Liabilitas 

a. Liabilitas jangka pendek 

1. Utang usaha 

2. Provisi  

3. Beban akrual 

4. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 

5. Utang pajak 

6. Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang 

7. Liabilitas keuangan lainnya 



8. Liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki 

untuk dijual 

b. Liabilitas jangka panjang 

1. Utang pihak berelasi non-usaha 

2. Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang 

3. Utang sewa pembiayaan 

4. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 

5. Utang obligasi 

6. Sukuk 

7. Utang subordinasi 

8. Obligasi konversi 

3. Ekuitas 

a. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 

1. Modal saham 

2. Tambahan modal disetor (additional paid in capital) 

3. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali 

4. Saham treasuri 

5. Saldo laba 

4. Pendapatan 

5. Beban 

6. Pendapatan dan beban lainnya 

7. Pendapatan komperhensif lain 

D. Pengungkapan Lainnya  



1. Transaksi pihak berelasi  

2. Pajak penghasilan 

3. Penurunan  nilai aset non keunagan 

4. Kombinasi bisnis 

5. Bagian partisipasi dalam ventura bersama  

6. Aset dan liabilitas dalam mata uang asing 

7. Operasi yang dihentikan 

8. Laba (rugi) per saham dan dasar dilusian 

9. Dividen 

10. Nilai wajar instrumen keuangan 

11. Waran 

12. Instrumen derivatif selain derivatif melekat 

13. Manajemen risiko keuangan 

14. Pengelolaan modal 

15. Transaksi nonkas 

16. Perikatan dan kontijensi 

17. Segmen operasi 

18. Pembayaran berbasis saham 

19. Perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, dan 

kesalahan periode lalu 

20. Hibah pemerintah 

21. Informasi penting lainnya 

22. Peristiwa setelah periode pelaporan 



23. Perkembangan terakhir SAK dan peraturan yang terkait dengan 

aktivitas emiten atau perushaan publik 

24. Reklasifikasi 

25. Rekonsiliasi antara SAK dengan SAK di negara lain 

Tabel 2.5 

Perbandingan Unsur-Unsur Catatan atas Laporan Keuangan Bapepam-LK 

tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau 

Perusahaan Publik Tahun 2000 dan 2012  

Keputusan Bapepam Nomor KEP-

06/PM/2000 

Keputusan Bapepam-LK Nomor 

KEP-347/BL/2012 

A. Gambaran Umum Perusahaan  

1. Pendirian perusahaan 

2. Penawaran umum efek 

perusahaan 

3. Struktur perusahaan dan 

anak perusahaan 

4. Karyawan, direksi, dan 

komisaris 

 

A. Gambaran Umum Emiten atau 

Perusahaan Publik 

1. Pendirian emiten atau 

perusahaan publik 

2. Penawaran umum efek 

3. Struktur emiten atau 

perusahaan publik, entitas 

anak dan EBK 

4. Karyawan, direksi, 

komisaris, dan komite audit 

5. Penerbitan laporan 

keuangan  

 

B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 

1. Dasar pengukuran dan 

penyusunan laporan 

keuangan 

2. Kebijakan akuntansi tertentu 

 

B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 

Signifikan 

1. Kepatuhan atas SAK 

2. Dasar pengukuran dan 

penyususan laporan 

keuangan 

3. Penggunaan pertimbangan, 

estimasi, dan asumsi 

signifikan oleh manajemen 

 

C. Penjelasan atas Pos-Pos 

Laporan Keuangan  

1. Aktiva  

a. Kas dan setara kas 

b. Investasi jangka panjang 

c. Wesel tagih 

C. Pengungkapan atas Pos-Pos 

Laporan Keuangan 

1. Aset 

a. Aset lancar 

1. Kas dan setara kas 

2. Piutang usaha 



d. Piutang usaha 

e. Piutang lain-lain 

f. Persediaan  

g. Pajak dibayar dimuka 

h. Biaya dibayar dimuka 

i. Aktiva lancar lain-lain 

j. Piutang hubungan 

istimewa 

k. Investasi pada 

perusahaan asosiasi 

l. Investasi jangka panjang 

lain 

m. Aktiva tetap 

- Pemilikan langsung 

- Aktiva sewa guna 

guna usaha 

- Aktiva KSO 

- Aktiva dalam 

penyelesaian  

- Aktiva tak berwujud 

- Aktiva lain-lain 

2. Kewajiban  

a. Kewajiban lancar  

- Pinjaman jangka 

pendek  

- Wesel bayar  

- Hutang usaha 

- Hutang pajak 

- Beban masih harus 

dibayar 

- Kewajiban lancar 

lain-lain 

b. Kewajiban tidak lancar 

- Pinjaman jangka 

panjang 

- Hutang sewa guna 

usaha 

- Hutang obligasi 

- Program pensiun 

- Kewajiban tidak 

lainnya 

- Hutang subordinasi 

3. Hak Minoritas 

4. Ekuitas 

a. Modal saham 

b. Tambahan modal disetor 

3. Aset keuangan 

lainnya 

4. Persediaan  

5. Pajak dibayar 

dimuka 

6. Biaya dibayar 

dimuka 

7. Aset tidak lancar 

atau kelompok 

lepasan yang 

dimiliki untuk dijual 

b. Aset tidak lancar 

1. Piutang pihak 

berelasi non-usaha 

2. Investasi pada entitas 

asosiasi 

3. Properti investasi 

4. Aset tetap 

5. Aset tidak berwujud 

2. Liabilitas 

a. Liabilitas jangka pendek 

1. Utang usaha 

2. Provisi  

3. Beban akrual 

4. Liabilitas imbalan 

kerja jangka pendek 

5. Utang pajak 

6. Bagian lancar atas 

liabilitas jangka 

panjang 

7. Liabilitas keuangan 

lainnya 

8. Liabilitas terkait aset 

atau kelompok 

lepasan yang 

dimiliki untuk dijual 

b. Liabilitas jangka 

panjang 

1. Utang pihak berelasi 

non-usaha 

2. Utang bank dan 

lembaga keuangan 

jangka panjang 

3. Utang sewa 

pembiayaan 

4. Liabilitas imbalan 



c. Selisih kurs karena 

penjabaran laporan 

keuangan 

d. Selisih transaksi 

perubahan ekuitas anak 

perusahaan/perusahaan 

asosiasi 

e. Selisih nilai transaksi 

restrukturisasi entitas 

sepengendali 

f. Saldo laba 

g. Waran 

h. Kompensasi berbasis 

saham 

5. Laba Rugi 

a. Penjualan 

bersih/pendapatan usaha 

b. Beban pokok penjualan  

c. Beban usaha 

d. Penghasilan (beban) 

lain-lain 

e. Pajak penghasilan  

f. Pos luar biasa 

g. Hak minoritas atas laba 

bersih anak perusahaan 

h. Laba (rugi) per saham 

6. Transaksi Hubungan 

Istimewa 

7. Aktiva dan Kewajiban 

dalam Mata Uang Asing 

8. Perubahan Akuntansi dan 

Koreksi Kesalahan 

Mendasar  

a. Perubahan estimasi 

akuntansi 

b. Perubahan kebijakan 

akuntansi 

c. Kesalahan mendasar  

9. Penggabungan Usaha 

10. Informasi Segmen Usaha 

11. Instrumen Derivatif 

12. Kerja Sama Operasi (KSO) 

13. Perikatan dan Kontijensi 

a. Perikatan  

b. Kontijensi 

14. Restrukturisasi Hutang 

kerja jangka panjang 

5. Utang obligasi 

6. Sukuk 

7. Utang subordinasi 

8. Obligasi konversi 

3. Ekuitas 

a. Ekuitas yang dapat 

diatribusikan kepada 

pemilik entitas induk 

1. Modal saham 

2. Tambahan modal 

disetor (additional 

paid in capital) 

3. Selisih transaksi 

dengan pihak non-

pengendali 

4. Saham treasuri 

5. Saldo laba 

4. Pendapatan 

5. Beban 

a. Beban pokok penjualan 

b. Beban usaha 

6. Pendapatan dan beban 

lainnya 

a. Pendapatan lainnya 

a. Beban lainnya 

b. Biaya keuangan 

c. Bagian laba rugi dari 

entitas asosiasi dan/atau 

sentura bersama 

7. Pendapatan komperhensif 

lain 

 



Bermasalah  

15. Informasi Penting Lainnya 

16. Peristiwa setelah Tanggal 

Neraca 

17. Perkembangan Terakhir 

Standar Akuntansi 

Keuangan dan Peraturan 

Lainnya 

18. Reklasifikasi 

 D. Pengungkapan Lainnya  

1. Transaksi pihak berelasi  

2. Pajak penghasilan 

3. Penurunan  nilai aset non 

keunagan 

4. Kombinasi bisnis 

5. Bagian partisipasi dalam 

ventura bersama  

6. Aset dan liabilitas dalam 

mata uang asing 

7. Operasi yang dihentikan 

8. Laba (rugi) per saham dan 

dasar dilusian 

9. Dividen 

10. Nilai wajar instrumen 

keuangan 

11. Waran 

12. Instrumen derivatif selain 

derivatif melekat 

13. Manajemen risiko keuangan 

14. Pengelolaan modal 

15. Transaksi nonkas 

16. Perikatan dan kontijensi 

17. Segmen operasi 

18. Pembayaran berbasis saham 

19. Perubahan estimasi 

akuntansi, perubahan 

kebijakan akuntansi, dan 

kesalahan periode lalu 

20. Hibah pemerintah 

21. Informasi penting lainnya 

22. Peristiwa setelah periode 

pelaporan 

23. Perkembangan terakhir SAK 

dan peraturan yang terkait 

dengan aktivitas emiten atau 

perushaan publik 



24. Reklasifikasi 

25. Rekonsiliasi antara SAK 

dengan SAK di negara lain 

 

.  

 

 

Sumber : www.bapepam.go.id 

 

Pengaturan pengungkapan informasi yang wajib disampaikan oleh 

perusahaan publik/emiten ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis 

dalam pengungkapan informasi keuangan setelah adanya IFRS. 

2.6 Catatan atas Laporan Keuangan (PSAK 01 Revisi 2009) 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang 

disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, 

laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan 

memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan 

keuangan dan informasi mengenai pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan 

dalam laporan keuangan. Pendapatan komperhensif lain berisi pos-pos pendapatan 

dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi 

dari laporan pendapatan komperhensif sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK 

lainnya.  

 

 



Struktur catatan atas laporan keuangan: 

(a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi tertentu  

(b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di 

bagian manapun dalam laporan keuangan; dan 

(c) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam 

laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami 

laporan keuangan. 

Entitas biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan 

sebagai berikut, untuk membantu pengguna memahami dan membandingkan 

dengan laporan keuangan entitas lainnya: 

(a) Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK  

(b) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan 

(c) Informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan 

perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, laporan 

laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan 

arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-

masing pos; dan 

(d) Pengungkapan lainnya, termasuk: 

 



 Liabilitas kontijensi dan komitmen kontraktual yang belum diakui; dan 

 Pengungkapan informasi non keuangan, seperti tujuan manajemen risiko 

keuangan dan kebijakan entitas. 

2.7  Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan telaah pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka 

peneliti mengindikasikan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keuangan dilihat dari ukuran perusahaan. Untuk membantu dalam 

memahami faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan, diperlukan satu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah 

diuraikan di atas, disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti, 

kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Kerangka Pemikiran 
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Di dalam penelitian ini, yang dikembangkan meliputi variabel independen, 

dan variabel dependen. Variabel independen ukuran perusahaan (X) yang 

didasarkan pada total aset perusahaan. Sedangkan variabel dependen adalah 

tingkat pengungkapan laporan keuangan (Y) yang telah disyaratkan oleh 

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

pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. 

2.7.1  Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai 

rujukan yaitu: 

Tabel 2.6 

Ikhtisar Beberapa Hasil Penelitian mengenai Pengungkapan 

 

No Judul Peneliti Tahun Variabel Hasil Penelitian 

1 Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap 

pengungkapan 

Laporan 

Tahunan  

Linda 

Agustina 

2012 Variabel X : 

Likuiditas, 

Profotabilitas,

Ukuran 

Perusahaan  

Variabel Y : 

Pengungkapan 

Laporan 

Tahunan 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

Kepemilikan 

saham publik 

mempengaruhi 

disclosure laporan 

tahunan 

2 Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap 

Tingkat 

Keluasan 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan 

Pada Sektor 

Agus 

Sumarnadi 

Nugroho 

2011 Variabel X : 

Likuiditas, 

Leverage, Net 

Profit Margin, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Saham Publik 

Variabel Y : 

Kelengkapan 

Laporan 

Semua variabel 

perusahaan yang 

terdiri atas 

Likuiditas, 

Leverage, Net 

profit margin, 

Ukuran 

perusahaan, dan 

Struktur 

kepemilikan 



Industri 

Makanan dan 

Minuman yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Keuangan  

 

berpengaruh 

secara simultan 

(bersama-sama) 

terhadap 

pengungkapan 

laporan keuangan 

3 Analisis 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap 

Kelengkapan 

Pengungkapan 

dalam Laporan 

Tahunan 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Jakarta 

Luciana 

Spica 

Almilia dan 

Ikka 

Retrinasari 

2007 Variabel X : 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, 

Likuiditas, Net 

Profit Margin, 

Status 

Perusahaan 

Variabel Y : 

Kelengkapan 

Pengungkapan 

Laporan 

Tahunan 

Variabel yang 

mempengaruhi 

kelengkapan 

pengungkapan 

wajib adalah 

variabel 

likuiditas,leverage

,ukuran 

perusahaan, dan 

status perusahaan. 

Sedangkan 

variabel 

likuiditas,leverage

,dan net profit 

margin,ukuran 

dan status 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kelengkapan 

pengungkapan 

sukarela 

4 Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap 

Tingkat 

Keluasan 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan 

Pada Sektor 

Industri 

Barang 

Konsumsi di 

Bursa Efek 

Jakarta 

Yuliansyah 

dan Yenny 

Megawati 

2007 Variabel X : 

Likuiditas, 

Solvabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Struktur 

Kepemilikan  

Variabel Y : 

Tingkat 

Keluasan 

Laporan 

Keuangan  

Secara simultan 

tingkat likuiditas, 

solvabilitas, 

ukuran 

perusahaan, dan 

strukur 

kepemilikan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap tingkat 

keluasan 

pengungkapan 

laporan keuangan 

sektor industri 

barang konsumsi 

yang go public di 

BEJ 

 



5 Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Tipe 

Kepemilikan 

Perusahaan 

Terhadap Luas 

Voluntary 

Disclosure 

Laporan 

Keuangan 

Tahunan  

Ardi 

Murdoko 

Sudarmadji 

dan Lana 

Sularto 

2007 Variabel X : 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Tipe 

Kepemilikan 

Perusahaan  

Variabel Y : 

Luas 

Voluntary 

Disclosure 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, dan tipe 

kepemilikan 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap luas 

voluntary 

disclosure 

 

2.8  Pengembangan Hipotesis 

2.8.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan (Firm Size) Terhadap Tingkat 

Pengungkapan Laporan Keuangan 

Pada umumnya perusahaan besar akan mengungkapkan lebih banyak 

informasi daripada perusahaan kecil. Terdapat beberapa penjelasan mengenai hal 

ini. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan 

yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jansen dan Meckling, 1976). 

Perusahaan besar mungkin akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak 

sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Penjelasan yang 

mungkin adalah perusahaan besar memiliki biaya politis yang lebih besar daripada 

perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak 

disorot oleh pasar maupun publik secara umum. Mengungkapkan lebih banyak 

informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan mewujudkan akuntabilitas 

publik (Marwata, 2001). 



Penjelasan lain yang juga sering diajukan adalah karena perusahaan besar 

memiliki sumber daya yang besar. Dengan sumber daya yang besar tersebut 

perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan 

internal.  Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk pengungkapan 

informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang 

besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. Sebaliknya 

perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil umumnya berada pada situasi 

persaingan yang ketat dengan perusahaan lain. Mengungkapkan terlalu banyak 

mengenai jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya 

dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak melakukan 

pengungkapan selengkap perusahaan besar (Shingvi dan Desai, 1971; Buzby, 

1975 dalam Marwata, 2001). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat  

pengungkapan laporan keuangan. 

 

 

 

 

 

 


