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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian 

2.1.1   Laporan Keuangan 

2.1.1.1  Definisi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari refleksi 

berbagai macam  transaksi yang terjadi dalam  perusahaan. Transaksi yang 

bersifat keuangan dicatat, digolongkan dan diringkas secara tepat dan 

kemudian ditafsirkan untuk berbagai tujuan. Berdasarkan konsep keuangan 

maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan 

perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah 

sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya (Fahmi, 2013). 

Adapun pengertian laporan keuangan yang dikemukakan dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2015 adalah 

sebagai berikut: 

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas 

yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan 

dalam pengambilan keputusan ekonomik.” 

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai kondisi suatu 

perusahaan dan sebagai media yang paling penting dalam memberikan 
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informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas dan dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2.1.1.2   Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut 

angka-angka dalam satuan moneter. SFAC No. 1 menyatakan tujuan dari 

pelaporan keuangan perusahaan yaitu menyediakan informasi yang 

bermanfaat bagi pembuatan keputusan bisnis dan ekonomis oleh investor 

yang ada dan yang potensial, kreditor, manajemen, pemerintah, dan pengguna 

lainnya (Fahmi, 2013). 

Berdasarkan Accounting Principle Board (APB) No. 4, tujuan laporan 

keuangan dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan umum menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan 

perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi 

yang diterima.  

2. Tujuan khusus memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, 

kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, 

serta informasi lainnya yang relevan. 

Selain tujuan umum dan tujuan khusus, dalam laporan keuangan 

terdapat juga tujuan kualitatif, yaitu : 
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a. Relevan  

Memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat 

membantu pemakai laporan keuangan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

b. Dapat dimengerti 

Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting 

tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya  

c. Dapat diperiksa 

Laporan keuangan harus dapat diperikas oleh pihak lain yang 

akan menghasilkan pendapat yang sama. 

d. Netral  

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan 

tidak tergantung kepada kebutuhan dan keinginan pihak 

tertentu saja. 

e. Tepat waktu 

Laporan keuangan hanya bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat. 

f. Dapat dibandingkan 

Informasi yang dihasilkan harus dapat dibandingkan, artinya 

informasi tersebut memiliki prinsip yang sama baik untuk 

suatu perusahaan maupun perusahaan lain. 
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g. Lengkap   

Informasi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan 

yang layak dari para pemakainya (Harahap, 2002). 

 PSAK No. 1 tahun 2015 merumuskan tujuan laporan keuangan 

sebagai berikut : 

“Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.”  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan 

pada suatu periode tertentu yang berguna bagi para pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

2.1.1.3   Pengguna Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan 

para penggunanya mengetahui kondisi suatu perusahaan pasa suatu masa 

pelaporan. Para pengguna informasi tersebut memiliki tingkat kepentingan 

yang berbeda terhadap laporan keuangan. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 

tahun 2015 terdapat beberapa pengguna laporan keuangan dengan kebutuhan 

informasi yang berbeda yaitu: 

a. Investor 

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. 

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang 
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memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk 

membayar dividen. 

b. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka 

tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

entitas. Mereka juga tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas dalam 

memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, 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 terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha  

berkepentingan pada entitas dalam tenggang waktu yang lebih 

pendek daripada pemberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan 

utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas. 
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e. Pelanggan  

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup entitas, terutama jika mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada entitas. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan 

karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka juga 

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas 

menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun 

statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g. Masyarakat 

Entitas 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 

kemakmuran entitas serta rangkaian aktivitasnya. 

2.1.2  Agency Theory 

Dasar perlunya praktek pengungkapan laporan keuangan oleh 

manajemen kepada pemegang saham dijelaskan dalam agency theory. 

Menurut Hendriksen dan Van Breda (2002), di dalam Agency Teory  

terdapat dua individu, salah satu dari individu ini menjadi agen, untuk 
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yang lain disebut prinsipal. Inilah yang mendasari judul teori keagenan. 

Pihak agen menandatangani perjanjian untuk melakukan tugas-tugas 

tertentu bagi prinsipal, dan prinsipal mengikuti perjanjian tersebut untuk 

memberi imbalan pada pihak agen.  

Agency theory mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara 

manajer (agent) dengan pemilik (principal). Asimetri informasi 

merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas 

prospek perusahaan. Manajer selaku pengambil keputusan di perusahaan 

harus memilih alternatif tindakan yang dapat memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham. Namun pada kenyataannya yang terjadi di berbagai 

perusahaan, manajer cenderung memilih tindakan-tindakan yang 

menguntungkan kepentingannya. Manajer (agent) termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan 

psikologinya antara lain memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak 

kompensasi sedangkan pihak principal termotivasi untuk mengadakan 

kontrak dengan tujuan mensejahterakan pihaknya dengan profitabilitas 

yang selalu meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut pihak pemilik 

(principal) melakukan pengendalian dengan melakukan monitoring 

terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik. Oleh karena itu, 

laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada 

pemiliknya (Karuniasari, 2013).  

Prinsipal akan selalu tertarik pada hasil-hasil yang dihasilkan oleh  

agen mereka, teori keagenan memberikan tiang pokok bagi peranan 
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penting akuntansi dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian, 

yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Peran ini seringkali 

diasosiasikan dengan peran pengurus (stewardship) akuntansi, dimana 

seorang agen melapor kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian dalam 

periode lalu (Hendiksen dan Van Breda, 2002).  

2.1.3  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan 

Faktor-faktor dalam pengungkapan (disclosure) laporan keuangan 

dibagi menajdi 2 (dua) yaitu faktor-faktor keuangan dan non keuangan. 

Faktor-faktor keuangan meliputi leverage, likuiditas, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, common stock ratio, pendapatan per share dan margin laba 

bruto. Sedangkan faktor-faktor non keuangan meliputi porsi saham publik, 

porsi saham asing, umur perusahaan, status perusahaan, nilai persentase, 

jenis industir, penerbitan sekuritas, waktu terdaftar dan persentase 

kepenilikan manajerial (Karuniasari, 2013). Dalam penelitian ini faktor 

yang akan diteliti adalah ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 

2.1.4  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai penentuan besaran, dimensi, 

atau kapasitas dari suatu perusahaan, sebagai penentuan sebuah 

perusahaan besar, atau kecil dapat dilihat dari nilai total aset, penjualan 

bersih, dan kapitalisasi pasar (Daniel, 2013).  

Banyak penelitian terdahulu yang menggunakan ukuran perusahaan 

sebagai variabel untuk menguji pengaruhnya dengan luas pengungkapan 
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laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan perusahaan : 

Nugroho (2011), Daniel (2013), dan Efendi (2015). Hal ini berarti 

perusahaan besar di pasar modal merupakan entitas (harta) yang banyak 

disorot oleh publik, sehingga harus mengungkapkan lebih banyak 

informasi sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan 

akuntabilitas publik. 

Menurut Karuniasari (2013) ukuran perusahaan dapat didasarkan pada 

jumlah aset, volume penjualan dan kapasitas pasar. Secara umum 

perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada 

perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar mempunyai sumber 

daya yang besar, sehingga perusahaan perlu dan mampu untuk membiayai 

penyediaan informasi untuk keperluan internal informasi tersebut 

sekaligus menjadi bahan untuk keperluan internal. Informasi tersebut 

sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada 

pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk 

dapat melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. Dalam penelitian 

ini total aset digunakan sebagai dasar dalam menentukan ukuran 

perusahaan. 

Dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, 

maka semakin besar pula modal yang ditanamnya pada berbagai jenis 

usaha, lebih mudah dalam memasuki pasar modal, memperoleh penilaian 
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kredit yang tinggi dan sebagainya, yang kesemuanya ini akan 

mempengaruhi keberadaan total asetnya. 

2.1.5  Leverage 

Menurut Fahmi (2013), leverage merupakan Rasio yang mengukur 

seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang 

terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan 

masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrem), yaitu perusahaan 

terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban 

tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa 

utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat 

dipakai untuk membayar utang. Rasio leverage secara umum ada 8 yaitu: 

a. Total Debt to Equity Ratio 

b. Total Debt to Total Assets Ratio 

c. Time Interest Earned 

d. Cash Flow Coverage 

e. Long-term Debt to Total Capitalization 

f. Fixed Charge Coverage 

g. Cash Flow Adequancy 

Penelitian ini mengunakan indikator debt to equity ratio (DER) yaitu 

ukuran yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan untuk 

memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur. Semakin 

tinggi rasio ini berarti semakin tinggi risiko keuangan perusahaan. 
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2.1.6  Profitabiltas 

Penelitian ini juga menguji pengaruh tingkat profitabiltas dalam 

pengungkapan laporan keuangan. Menurut Fahmi (2013), rasio 

profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukam oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio 

profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya 

perolehan keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Benardi et al. (2009) 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan atas 

kegiatan usaha perusahaan selama satu tahun.  

Menurut Fahmi (2013), Secara umum rasio profitabilitas terdiri dari: 

a. Gross Profit Margin 

b. Net Profti Margin 

c. Return On Total Assets 

d. Return On Equity 

Penelitian ini menggunakan Net Profit margin untuk mengukur sejauh 

mana perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan 

tertentu. 

Seperti yang diuraikan Kieso et al. (2011) 

“profit margin is a measure of the percentage of each euro of sales that 

result in net income” 

Pernyataan tersebut bermakna bahwa profit margin adalah suatu ukuran 

presentase dari setiap penjualan yang menghasilkan laba.  
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Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu,(Harahap, 

2002) 

2.1.7  Pengungkapan Laporan Keuangan 

2.1.7.1   Pengertian Pengungkapan Laporan Keuangan 

Pengungkapan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai 

penyajian informasi yang diperlukan untuk mencapai operasi yang optimum 

dalam pasar modal yang efisien. Hal ini menyiratkan bahwa harus disajikan 

informasi yang cukup agar memungkinkan diprediksinya kecenderungan 

(trend) dividen masa depan serta variabilitas dan kovariabilitas imbalan masa 

depan dalam pasar tersebut (Hendriksen dan Van Breda, 2002). 

Dalam pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik, 

pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan (Daniel, 

2013). Kata pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi atau 

tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, 

disclosure mengandung arti bahwa tujuan utama pelaporan keuangan adalah 

memasok informasi untuk pengambilan keputusan dan hal ini membutuhkan 

suatu pengungkapan data keuangan serta informasi relevan lainnya secara 

cepat (Hendriksen dan Van Breda, 2002).   

Pengungkapan merupakan suatu penyajian informasi dalam bentuk 

laporan keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya tentang 

suatu perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus berguna, lengkap, jelas, 

menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi, dan tidak 
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membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Untuk memenuhi tingkat pengungkapan laporan keuangan yang 

memadai, maka pemerintah melaksanakan regulasi informasi bagi para 

pelaku pasar modal melalui UU pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Ikatan Akuntansi Indonesia 

(IAI) melalui Standar Akuntansi Keuangan.  

2.1.7.2  Tujuan Pengungkapan 

Menurut Belkaoui (2000) tujuan dari pengungkapan laporan 

keuangan, yaitu : 

a. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan memberikan 

pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain 

pengungkuran yang digunakan dalam laporan keuangan. 

b. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan menyediakan 

pengukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.  

c. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan 

kreditor menilai risiko dan potensial dari item-item yang diakui dan 

tidak diakui. 

d. Untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan para 

pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam 

satu tahun dan di antara beberapa tahun 

e. Untuk memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar 

di masa depan. 
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Sedangkan menurut Suwardjono (2005) terdapat tiga tujuan 

pengungkapan yaitu: 

a. Tujuan Melindungi  

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua 

pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi 

dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin 

memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk 

menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen 

keuangan. 

b. Tujuan Informatif  

Tujuan Informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang 

dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan 

demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyedian informasi yang 

dapat membantu dalam pengambilan keputusan. 

c. Tujuan kebutuhan Khusus 

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlidungan publik dan 

tujuan informatif.  

Semakin luasnya pengungkapan suatu laporan keuangan, maka 

informasi yang diungkapkanpun akan semakin memadai agar dapat 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga 

menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat. . Maka dari itu, sangatlah 

penting bagi suatu perusahaan untuk melakukan pengungkapan. 
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2.1.7.3  Luas Pengungkapan 

Luas pengungkapan didefinisikan sebagai sejumlah informasi untuk 

membantu investor untuk membantu investor dalam membuat prediksi 

kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Luas pengungkapan 

laporan keuangan mengukur berapa banyak butir laporan keuangan yang 

secara material akan diungkapkan oleh suatu perusahaan (Mawarta, 2001). 

Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan tergantung 

sebagian pada keahlian pembaca. FASB berpendapat bahwa informasi 

yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus : 

“dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai pengertian yang 

memadai mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi serta mau 

mempelajari informasi tersebut dengan ketentuan yang sewajarnya” 

 

Tingkatan pengungkapan juga tergantung pada standar yang dianggap 

paling diinginkan. Menurut Hendriksen dan Van Breda (2002) terdapat 

tiga konsep pengungkapan, yaitu: 

1. Adequate disclosure (pengungkapan cukup) 

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, 

yaitu pengungkapan minim yang disyaratkan oleh peraturan yang 

berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan 

dengan benar oleh investor. 

2.  Fair disclosure (pengungkapan wajar) 

Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung merupakan tujuan 

etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai 
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laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca 

potensial. 

3. Full disclosure (pengungkapan penuh)  

Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi 

yang diungkapkan secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki 

kesan penyajian informasi secara melimpah. 

Yang paling banyak digunakan dari ketiga pengungkapan ini adalah 

pengungkapan yang memadai, tetapi pengungkapan ini menyiratkan 

jumlah pengungkapan minimum yang sejalan dengan tujuan negatif 

membuat laporan tersebut tidak menyesatkan. Wajar dan lengkap 

merupakan konsep yang lebih positif. Tetapi pengungkapan informasi 

yang signifikan bagi investor serta pihak-pihak lainnya harusnya memadai, 

wajar, dan lengkap (Hendriksen dan Van Breda, 2002). 

Menurut Niwanda (2012) Pengungkapan (disclosure) yang 

disampaikan oleh perusahaan dapat dibagi menjadi dua macam tipe, yaitu : 

1. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure) 

Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) merupakan 

pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, 

dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan 

Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM). 

2. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure) 

Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yaitu pengungkapan 

yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik. Pengungkapan 
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sukarela merupakan pilihan bebas manajemen dengan pertimbangan 

kebijakan tertentu untuk menyampaikan informasi yang relevan 

kepada pengguna laporan keuangan terkait dengak aktivitas-aktivitas 

perusahaan.  

Peraturan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan 

emiten dan perusahaan publik ditetapkan oleh BAPEPAM-LK dalam 

Peraturan Nomor VIII.G.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK 

Nomor Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Peraturan ini memberikan 

pedoman mengenai struktur, isi, dan persyaratan dalam penyajian dan 

pengungkapan laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Emiten atau 

Perusahaan Publik, baik kepada masyarakat maupun Bapepam-LK. 

Peraturan ini merupakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan secara  umum yang wajib diterapkan oleh emiten atau 

perusahaan publik dalam menyusun laporan keuangan.  

2.1.7.4  Metode Pengungkapan 

Pengungkapan melibatkan keseluruhan proses pelaporan keuangan. 

Akan tetapi, ada beberapa metode yang tersedia untuk melakukan 

pengungkapan. Pemilihan metode pengungkapan yang terbaik dalam 

setiap kasus tergantung pada sifat informasi dan kepentingan relatifnya. 

Hendriksen dan Van Breda (2002) menyatakan metode-metode 

pengungkapan yang umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

 Bentuk dan susunan laporan yang formal 

 Terminologi dan penyajian terperinci 
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 Informasi parentesis (dalam tanda kurung) 

 Catatan kaki 

 Laporan dan daftar (schedule) pelengkap 

 Komentar dalam laporan auditor 

 Surat direktur utama atau ketua dewan komisaris 

2.1.8  Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 

2.1.8.1  Pengertian Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut 

dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting 

dalam menilai suatu perusahaan (Fahmi, 2013). 

Menurut Mulyadi (2011), kelengkapan adalah suatu bentuk kualitas. 

Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda, banyak 

penelitian yang menggunakan indek of disclosure methodology 

mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan 

untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan keuangan. Dengan 

kata lain, tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

Keputusan  mengenai tingkatan pengungkapan yang tepat akan 

didasarkan pada peningkatan kesejahteraan sosial yang akan dihasilkan 

oleh setiap penambahan pengungkapan. Jika tidak ada suatu teori etika 

yang memungkinkan pengukuran kesejahteraan sosial, para regulator 
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akuntansi berkewajiban untuk mengandalkan kriteria seperti relevansi dan 

keandalan (Hendriksen dan Van Breda, 2002). Keakuratan informasi dapat 

dilihat dari kelengkapan pengungkapannya sebagai salah satu indikator. 

Maka dari itu, semakin bagus tingkat kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan suatu perusahaan, maka semakin lengkap dan akurat pula 

informasi yang diberikan atas laporan keuangan tersebut. 

2.1.8.2  Kriteria Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 

Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan sangat tergantung 

kepada standar yang diberlakukan di suatu negara. Negara maju dengan 

regulasi yang lebih ketat relatif lebih tinggi pengungkapan laporan 

keuangannya jika dibandingkan dengan perusahaan di negara berkembang 

(Hendriksen dan Van Breda, 2002). Kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan suatu perusahaan tidak bersifat statis, tetapi meningkat sejalan 

dengan perkembangan pasar modal dan sosial di negara berkembang.  

Di Indonesia, pedoman penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan oleh emiten atau perusahaan publik ditetapkan oleh BAPEPAM-

LK dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam-LK Nomor Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Peraturan 

ini memberikan pedoman mengenai struktur, isi, dan persyaratan dalam 

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang terstandarisasi 

dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh (full 

disclosure) sehingga dapat memberi kualitas informasi keuangan bagi para 
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pengguna.dan harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, 

baik kepada masyarakat maupun Bapepam-LK. 

Untuk dapat mengukur tingkat kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan dapat diukur dengan menggunakan index of disclosure 

methodology, seperti indeks Wallace. 

 Rumus Indeks Wallace = n/k x 100%  

Keterangangan:  

n: jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan 

k: jumlah item yang harus diungkapkan 

Semakin banyak item yang diungkapkan oleh perusahaan, semakin 

banyak pula angka indeks yang diperoleh perusahaan tersebut. Perusahaan 

dengan angka indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut melakukan praktik pengungkapan secara lebih komprehensif 

dibandingkan perusahaan lain (Dibiyantoro, 2011). 

Adapun ikhtisar dari pengungkapan yang harus dipenuhi berdasarkan 

keputusan  Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-347/BL/2012adalah sebagai 

berikut : 

a) Gambaran Umum Emiten atau Perusahaan Publik 

Bagian ini berisi penjelasan tentang Hal-hal yang wajib 

diungkapkan yang diantaranya mengenai pendirian Emiten atau 

Perusahaan Publik; Penawaran Umum Efek; struktur Emiten atau 

Perusahaan Publik, entitas anak, dan EBK, karyawan, direksi, 

komisaris, dan komite audit; dan Penerbitan Laporan Keuangan 
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b) Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan 

Dalam bagian ini wajib diungkapkan hal-hal seperti pernyataan 

kepatuhan terhadap SAK; Dasar pengukuran dan penyusunan 

laporan keuangan; Penggunaan pertimbangan, estimasi, dan asumsi 

signifikan oleh manajemen; dan kebijakan akuntansi tertentu. 

c) Pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan 

Bagian ini menjelaskan hal-hal yang penting untuk diungkapkan 

seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, pendapatan dan 

bebab lainnya, dan pendapatan komprehensif lain. 

d) Pengungkapan lainnya 

Pada bagian ini hal yang harus diungkapkan diantaranya adalah 

transaksi pihak berelasi, pajak penghasilan; penurunan nilai aset 

nonkeuangan; kombinasi bisnis; bagian partisipasi dalam ventura 

bersama; aset dan liabilitas dalam mata uang asing; operasi yang 

dihentikan; laba (rugi) per saham dasar dan dilusian; dividen; nilai 

wajar instrumen keuangan; waran; instrumen derivatif selain 

derivatif melekat; manajemen risiko keuangan; pengelolaan modal; 

tansaksi nonkas; perikatan dan kontijensi, segmen operasi; 

pembayaran berbasis saham; perubahan estimasi akuntansi, 

perubahan kebijakan akuntansi, dan kesalahan periode lalu, hibah 

pemerintah; informasi penting lainnya; peristiwa setelah periode 

pelaporan; perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan dan 

peraturan yang terkait dengan aktivitas emiten atau perusahaan 
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publik; reklasifikasi; dan rekonsiliasi antara SAK dengan standar 

akuntansi di negara lain. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Sejumlah penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keluasan pengungkapan laporan keuangan, khususnya untuk 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal telah banyak dilakukan. 

Beberapa penelitian terdahulu, diantaranya: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Nugroho, 2011 Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap Tingkat 

Keluasan 

Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Pada Sektor Industri 

Makanan dan 

Minuman yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

 Karakteristik perusahaan yang 

terdiri dari CR,DER, NPM, 

SIZE, dan OS berpengaruh 

secara simultan terhadap 

pengungkapan laporan 

keuangan. 

 Leverage, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, dan saham 

publik berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan 

laporan keuangan. Sedangkan 

likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap indeks skor 

pengungkapan laporan 

keuangan. 

 

Purwandari 

dan Purwanto, 

2012 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, Struktur 

Kepemilikan dan 

Status Perusahaan 

Terhadap 

Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Pada Perusahaan 

 Secara bersama-sama variabel 

profitabilitas, leverage, 

kepemilikan publik, 

kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial dan 

status perusahaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

indeks pengungkapan laporan 

keuangan, indeks wallace. 
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Manufaktur di 

Indonesia. 
 Secara parsial variabel 

profitabilitas, leverage, dan 

status perusahaan tidak 

berpengaruh secara positif 

terhadap indeks wallace. 

Sedangkan variabel 

kepemilikan publik, 

kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap 

indeks wallace. 

 

Daniel, 2013 Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, dan 

Likuiditas Terhadap 

Luas Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

(studi empiris pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

 Ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan positif 

terhadap luas pengungkapan 

laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

 Leverage tidak berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan 

laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

 Likuiditas berpengaruh 

signifikan positif terhadap luas 

pengungkapan laporan 

keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di 

BEI 

 

Karuniasari, 

2013 

Pengaruh Leverage, 

Profitabilitas, Dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Luas 

Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Telah Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

 Leverage, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan secara 

bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap indeks 

pengungkapan wajib laporan 

keuangan.  

 Leverage tidak berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan 

wajib laporan keuangan 

perusahaan manufaktur 

 Profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan wajib laporan 

keuangan perusahaan 

manufaktur  
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 Ukuran perusahaan juga tidak 

berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan wajib laporan 

perusahaan manufaktur, 

Artinya kinerja manajemen 

dalam mengelola kekayaan 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

laporan keuangan.  

Efendi, 2015 Pengaruh Leverage, 

Likuiditas dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Luas 

Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Perusahaan (studi 

pada perusahaan 

Food and BeverageI 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2010-2012 

 Secara parsial variabel 

independen leverage dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan 

laporan keuangan. Sedangkan 

varibel independen likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan laporan 

keuangan. 

 Secara simultan, variabel 

independen mempengaruhi 

luas pengungkapan laporan 

keuangan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada saat ini sudah banyak perusahaan yang menjual sahamnya kepada 

masyarakat (go public) melalui pasar modal. Dalam melakukan aktivitas di pasar 

modal, para pelaku pasar mendasarkan keputusannya pada informasi yang 

diterimanya, diantaranya berasal dari laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai 

kondisi suatu perusahaan dan sebagai media yang paling penting dalam 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas 

dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tingginya kualitas 

informasi yang disampaikan tergantung dari tingkat pengungkapan (disclosure). 
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Pengungkapan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib 

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

Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) merupakan pengungkapan 

informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah 

peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM). 

Sedangkan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yaitu pengungkapan 

yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik. Pengungkapan sukarela 

merupakan pilihan bebas manajemen dengan pertimbangan kebijakan tertentu 

untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan 

keuangan terkait dengak aktivitas-aktivitas perusahaan. Dalam pengungkapan 

wajib terdapat tiga tingkatan kelengkapan pengungkapan yaitu, pengungkapan 

cukup (adequate disclosure), pengungkapan wajar (fair disclosure) dan 

pengungkapan penuh (full disclosure). 

Adapun pengertian dari tiga tingkatan pengungkapan tersebut menurut 

Hendriksen dan Van Breda (2002) adalah (1) pengungkapan cukup (adequate 

disclosure) adalah pengungkapan minim yang disyaratkan oleh peraturan yang 

berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan 

benar oleh investor. (2) pengungkapan wajar (fair disclosure) secara tidak 

langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada 

semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap 

pembaca potensial. (3) Pengungkapan penuh (full disclosure) menyangkut 

kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan dan memiliki 

kesan penyajian informasi secara melimpah. 
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Pengungkapan suatu laporan keuangan ditetapkan oleh BAPEPAM-LK 

dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK 

Nomor Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Peraturan ini memberikan 

pedoman mengenai struktur, isi, dan persyaratan dalam penyajian dan 

pengungkapan laporan keuangan yang terstandarisasi dengan mendasarkan pada 

prinsip-prinsip pengungkapan penuh (full disclosure) sehingga dapat memberi 

kualitas informasi keuangan bagi para pengguna.dan harus disampaikan oleh 

Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan harus cukup informatif untuk 

mempengaruhi pertimbangan dan keputusan pengguna laporan keuangan dalam 

mengambil keputusan ekonomi. 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat luas pengungkapan 

laporan keuangan suatu perusahaan. Diantaranya adalah tingkat likuiditas, 

tingkat leverage, umur perusahaan, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, 

porsi saham publik, operating profit margin, return on equity dan status modal 

perusahaan. Dalam penelitian ini, faktor yang akan diteliti adalah ukuran 

perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 
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Gambar 2.1 

Diagram Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Keluasan 

Pengungkapan Laporan Keuangan 

Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih 

banyak daripada perusahaan kecil. Karena perusahaan besar memiliki sumber 

daya yang besar, sehingga perusahaan perlu dan mampu untuk membiayai 

penyediaan informasi untuk keperluan internal.  

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya, karena adanya asumsi going 

concern, dimana perusahaan didirikan untuk jangka panjang. Banyak penelitian 

terdahulu yang menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel untuk menguji 

pengaruhnya dengan luas pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan 

penelitian terdahulu hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan perusahaan : 

Nugroho (2011), Daniel (2013), dan Efendi (2015). Hal ini berarti perusahaan 

besar di pasar modal merupakan entitas (harta) yang banyak disorot oleh publik, 

sehingga harus mengungkapkan lebih banyak informasi sebagai bagian dari 

upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik.  

Penelitian lain oleh Karuniasari (2013) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib laporan 

perusahaan manufaktur, Artinya kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ini dapat dinyatakan : 
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H1 :  Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat 

keluasan pengungkapan laporan keuangan 

2.4.2  Pengaruh Leverage Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Leverage  menggambarkan sampai sejauh mana aset suatu perusahaan 

dibiayai oleh hutang. Rasio leverage  yang tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan banyak dibiayai oleh investor dan kreditor luar. Semakin tinggi rasio 

leverage berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan yang 

dibiayai dari hutang. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan 

rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi 

karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal itu lebih tinggi. Biaya 

agensi (agency cost) ini timbul karena kepentingan investor dalam perusahaan 

tersebut untuk mengawasi tindakan manajemen dalam mengelola dana dan 

fasilitas yang diberikan oleh investor untuk menjalankan perusahaan (Daniel, 

2013). 

Dalam penyampaian informasi perusahaan, leverage sering dianggap 

sebagai instrumen untuk mengurangi biaya pengawasan untuk kreditur. Hal 

tersebut dapat mengharapkan hubungan yang positif antara tingkat 

pengungkapan perusahaan dan hutang tersebut, karena apabila leverage tinggi, 

maka kreditur akan mendesak perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih 

lanjut untuk membantu dalam menangani risiko kredit. 

Namun dalam managerial opportunism hypothesis, perusahaan akan 

mengurangi pengungkapan ketika hutang perusahaan besar untuk 
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menyembunyikan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Implikasinya adalah 

angka yang dilaporkan oleh perusahaan tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi kinerja masa depan perusahaan karena angka-angka yang tertera 

tidak mewakili kinerja ekonomi perusahaan saat ini sehingga menurut teori ini, 

kualitas pengungkapan perusahaan menjadi rendah ketika hutang besar 

perusahaan. Hal tersbut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Daniel 

(2013), bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan 

keuangan pada perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Nugroho (2011) menguji pengaruh tingkat 

leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio (DER) terhadap 

pengungkapan laporan keuangan pada sektor industri makanan dan minuman 

menunjukkan bahwa semakin besar leverage maka pengungkapan laporan 

keuangannya semakin lengkap. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan 

Efendi (2015) bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan teori yang ada maka hipotesis 

dinyatakan : 

H2 :  leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat keluasan 

pengungkapan laporan keuangan. 

2.4.3  Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Tingkat profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditujukam oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang 
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diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Profitabilitas 

yang tinggi pada suatu perusahaan akan menuntut manajemen dalam 

memberikan informasi-informasi laporan keuangan yang lengkap dan terperinci, 

sebab dengan laporan keuangan yang lengkap dan terperinci dapat menarik 

khususnya investor dan kreditor dan dapat meyakinkan mereka untuk 

menanamkan modal dalam perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini 

menggunakan  Net Profit margin untuk mengukur sejauh mana perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

Menurut Benardi et al. (2009), hal ini dikarenakan para investor 

kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, 

dengan harapan perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang 

tinggi pula. Didasarkan dengan tujuan untuk menarik investor, perusahaan 

dengan profitabilitas yang tinggi akan memberikan signal melalui pengungkapan 

laporan keuangan yang lebih detail mengenai kondisi perusahaan. Oleh karena 

itu, perusahaan yang menguntungkan akan dengan senang hati mengungkapkan 

informasi kepada publik dari pada perusahaan yang tidak terlalu 

menguntungkan.  

Menurut Nugroho (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Net 

Profit Margin (NPM) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keluasan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Purwandari dan Purwanto (2012) dan Karuniasari (2013) bahwa 

tingkat profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi luas pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan. 
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 Berdasarkan teori yang ada maka hipotesis ini dapat dinyatakan : 

H3 :  profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat keluasan 

pengungkapan laporan keuangan. 

2.4.4    Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabiltas Terhadap 

Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan digunakan untuk menganalisa suatu kelengkapan 

pengungkapan yang ada di perusahaan apakah baik untuk dijadikan 

pengungkapan secara lebih luas. Untuk mengetahui apakah perusahaan berada 

dalam kondisi baik bisa diukur berdasarkan ukuran perusahaan, leverage,  dan 

profitabilitas.  

Ukuran perusahaan merupakan penentuan besaran, dimensi, atau 

kapasitas dari suatu perusahaan, sebagai penentuan sebuah perusahaan besar, 

atau kecil dapat dilihat dari nilai total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi 

pasar (Daniel, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin 

tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya. Leverage merupakan 

proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio ini 

digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki 

perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang 

(Karuniasari, 2013). Apabila leverage tinggi, maka kreditur akan mendesak 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut untuk membantu dalam 

menangani risiko kredit. Tingkat  profitabilitas bertujuan untuk mengukur 

efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 
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keuntungan. Semakin besar profitabilitas maka akan semakin luas dalam 

pengungkapan laporan keuangan. Sebaliknya, semakin kecil profitabilitas maka 

akan semakin sempit dalam pengungkapan laporan keuangan (Purwandari dan 

Purwanto,2012) 

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 

(2011) bahwa ukuran leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan  secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap keluasan kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dinyatakan : 

H4 : ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat keluasan pengungkapan 

laporan keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


