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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Pengertian Perusahaan Publik 

Perusahaan merupakan suatu entitas yang berdiri sendiri atau 

merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari banyak karyawan yang 

merupakan individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda, yaitu 

lingkungan, agama, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari individu dengan kultur bawaan 

yang berbeda.  

Menurut UU RI No. 2 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh, perusahaan adalah setiap bentuk usahaan yang berbadan hukum 

atau tidak, milik perorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja atau buruh 

dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. Sedangkan 

menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, perusahaan publik 

adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 

300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 

miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  
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2.1.2 Laporan Keuangan 

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian 

yang berhasil diraih perusahaan dalam setahun. Data dan informasi yang 

akurat menjadi kunci penulisan laporan tahunan. Isi dari laporan tahunan 

tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja perusahaan 

selama satu tahun. 

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. Berikut ini beberapa ahli 

dalam bidangnya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian 

laporan keuangan sebagai berikut : 

PSAK No. 1 Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009) menyatakan 

bahwa : 

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi” 

Menurut Harahap (2002 ) mendefinisikan : 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan 

keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi 

dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan juga dapat 

menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan 

dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode 

tertentu.” 
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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 informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus 

kas dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode 

tertentu. Menurut Accounting Principle Board (APB) No. 4 dalam 

Harahap (2002) menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan 

membaginya 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. 

3. Tujuan kualitatif 

a. Relevan  

Memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat 

membantu pemakai laporan keuangan dalam proses 

pengambilan keputusan. 
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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 diperiksa 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. 

g. Lengkap   

Informasi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan 

yang layak dari para pemakainya.  
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PSAK No. 1 (2009) merumuskan tujuan laporan keuangan sebagai 

berikut : 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi 

keuangan,  kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi”   

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan 

keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena laporan 

keuangan secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian 

dimasa lalu. 

 

2.1.2.3 Pengguna Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat karena 

mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya. 

Para pengguna informasi tersebut memiliki tingkat kepentingan yang 

berbeda terhadap laporan keuangan.  

Beberapa argumentasi bahwa kelompok pemakai utama laporan 

keuangan adalah pihak manajemen. Yang lain membela pekerja, atau 

pelanggan, atau publik Hendriksen (2002). Sedangkan FASB 

berpendapat bahwa pemegang saham, investor lain, dan kreditor adalah 

pemakai utama akuntansi. Mereka menyimpulkan mengenai kelompok 
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pemakai utama bahwa laporan keuangan harus berguna untuk 

pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan sejenis. 

Para pemakai laporan keuangan beserta kegunaanya dapat dilihat dari 

penjelasan berikut : 

a. Pemerintah dan Lembaga Pengatur Resmi 

Pemerintah atau lembaga pengatur resmi sangat membutuhkan laporan 

keuangan karena ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti 

peraturan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan dapat memberikan 

informasi apakah perusahaan telah menaati standar laporan yang telah 

ditetapkan atau belum. Jika belum maka lembaga ini dapat memberikan 

teguran atau sanksinya. 

b. Kreditur 

Pemasok dan kreditur lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

c. Investor 

Investor berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil 

pengembangan dari investasi yang investor lakukan. Dengan laporan 

keuangan investor dapat melihat prospek atau keuntungan yang akan 

diperoleh (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Dengan 

begitu investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham atau 

tidak. 
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d. Karyawan  

Karyawan dan serikat kerja perlu mengetahui informasi mengenai 

stabilitas, profitabilitas perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan 

untuk menetapkan apakah ia masih terus bekerja atau pindah.  

e. Masyarakat umum 

Masyarakat umum yang dimaksud seperti Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), peneliti, akademis ataupun lembaga peringkat. Bagi Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), laporan keuangan dibutuhkan untuk 

menilai sejauh mana perusahaan merugikan pihak tertentu yang 

dilindunginya. Bagi peneliti maupun akademis, laporan keuangan sangat 

penting sebagai data primer dalam melakukan penelitian terhadap topik 

tetentu yang  berkaitan dengan laporan keuangan atau perusahaan.  

 

2.1.3 Agency Theory 

Dasar perlunya praktek pengungkapan laporan keuangan oleh 

manajemen kepada pemegang saham dijelaskan dalam agency theory 

menurut Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip dalam Simanjuntak 

dan Widiastuti (2004), agency relationship (hubungan keagenan) ada 

bilamana satu atau lebih individu yang disebut dengan principal bekerja 

dengan individu atau organisasi lain yang disebut agent. Principal akan 

menyediakan fasilitas dan mendelegasikan kebijakan pembuatan 

keputusan kepada agent.  

Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Benardi et al. (2009) 

bahwa hubungan keagenan mewajibkan agen memberikan laporan 
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periodik pada principal tentang usaha yang dijalankan dan principal akan 

menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan 

kepadanya. Oleh karena itu, dalam hubungan keagenan tersebut, laporan 

keuangan merupakan sarana transparansi dan akuntabilitas manajemen 

(agen) kepada pemiliknya (principal). 

Principal akan selalu tertarik pada hasil-hasil yang dihasilkan oleh  

agen mereka, teori keagenan memberikan tiang pokok bagi peranan 

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 (2002).  

 

2.1.4 Karakteristik Perusahaan 

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat 

dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari beberapa segi, 

diantaranya jenis usaha industri, tingkat kepemilikan, tingkat likuiditas, 

tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan dan saham publik Safitri (2008) 

dalam Sumarnadi (2011).  

Dalam konteks laporan keuangan penentuan karakteristik bisa 

ditetapkan dengan menggunakan tiga pendekatan kategori, yaitu: 

karaketristik yang  berhubungan dengan struktur (structure), kinerja 

(peformance), dan pasar (market) Subiyantoro (1996). Penjelasan tentang 
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hubungan antara ketiga kategori karakteristik perusahaan tersebut dengan 

indeks kelengkapan pengungkapan akan dijelaskan sebagi berikut : 

a. Struktur (structure) 

Dalam penelitian ini struktur adalah kondisi secara ekonomis suatu 

perusahaan, sehingga pembahasan akan dititikberatkan pada 

struktur finansialnya. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan 

tersebut adalah ukuran perusahaan dan leverage 

b. Kinerja (performance) 

Pengukuran kinerja disini didasarkan pada laporan keuangan, 

sehingga pengukuran kinerja perusahaan akan didasarkan 

finansialnya Subiyantoro (1996). Kekuatan perusahaan yang 

ditujukan dengan rasio likuiditas dan profitabilitas yang tinggi yang 

dapat diharapkan untuk dihubungkan dengan tingkat pengungkapan 

yang tinggi.  

c. Pasar (market) 

Variabel pasar (market) ini banyak menunjukkan pada aspek 

perilaku perusahaan yang timbul sebagai akibat dari 

keikutsertaannya sebagai anggota kelompok kerja sama antar 

perusahaan dalam lingkungan operasionalnya. Subiyantoro (1996) 

mengutarakan bahwa pasar bersifat relatif stabil dalam jangka 

waktu lama dan mereka mungkin berada  di dalam dan di luar 

kendali perusahaan. Berhubung populasi yang akan digunakan 
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dalam penelitian ini adalah perusahaan publik, maka variabel yang 

digunakan adalah porsi saham publik.  

Berbagai penelitian tentang pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap tingkat luas pengungkapan laporan keuangan telah dilakukan baik 

di luar negeri maupun di Indonesia. Namun tingkat luas pengungkapan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya tetap menarik untuk diteliti 

mengingat hasil penelitian sebelumnya memperoleh kesimpulan yang 

berbeda satu dengan yang lainya.  

Dalam penelitian ini karakteristik perusahaan yang digunakan 

meliputi tingkat likuiditas, tingkat leverage, tingkat profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan saham publik. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan 

yang termasuk kedalam kelompok besar perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

2.1.4.1 Ukuran Perusahaan. 

Ukuran perusahaan adalah menggambarkan besar atau kecilnya suatu 

perusahaan, yang dapat ditujukan oleh total aset, jumlah karyawan, atau 

jumlah penjualan rata-rata perusahaan tersebut.  

Menurut Lang dan Lundolm (1993) dalam Benardi et al. (2009) 

ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam 

hubungannya dengan struktur perusahaan. 

Menurut Fitriani (2001) terdapat tiga cara mengukur perusahaan 

dalam penelitiannya yaitu:  

a. Total aktiva yang diambil dari neraca akhir tahun. 
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b. Penjualan bersih, yang diambil dari laporan laba rugi akhir 

tahun 

c. Kapitalisasi pasar, yang diambil dari harga saham akhir tahun 

dikali dengan jumlah saham beredar. 

Dalam penelitian Fitriani (2001) size perusahaan didasarkan pada 

total aktiva, karena total aktiva lebih menunjukkan size perusahaan 

dibandingkan kapitalisasi pasar (Market Capitalization).  

Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah penentuan 

besaran, dimensi atau kapasitas dari suatu perusahaan, sebagai penentuan 

perusahaan besar atau kecil dapat dilihat dari total aktiva, penjualan bersih 

dan kapitalisasi pasar. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka 

semakin besar pula modal yang ditanamkannya pada berbagai jenis usaha, 

lebih mudah dalam memasuki pasar modal, memperoleh penilaian kredit 

yang tinggi dan sebagainya, yang kesemuanya ini akan mepengaruhi 

keberadaan total aktivanya. 

 

2.1.4.2 Leverage. 

Tingkat leverage menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan 

terhadap modal maupun asset. Rasio Ini dapat melihat sejauh mana 

perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan 

perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang baik mestinya 

memiliki komposisi modal yang lebih besar dari hutang Harahap (2002). 
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Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur leverage antara 

lain: total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, time 

interest earned ratio, fixed charge coverage ratio, dan debt service 

coverage ratio. Penelitian ini mengunakan indikator debt to equity ratio 

(DER) yaitu variabel yang diukur sebagai proksi dari finansial laverage 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi risiko 

keuangan perusahaan. 

 

2.1.4.3 Likuiditas  

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Likuiditas ada 2 

macam yaitu likuiditas badan usaha dan likuiditas perusahaan. 

Menurut Kieso et al. (2010) bahwa likuiditas mengukur kemampuan 

jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya 

dan mengetahui kebutuhan tidak terduga atas kas. Tingkat likuiditas dapat 

dipandang dari dua sisi, sisi pertama tingkat likuiditas yang tinggi akan 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang kuat, dan di sisi lain 

likuiditas dipandang sebagi ukuran kinerja manajemen dalam mengelola 

keuangan perusahaan (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004).  

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas 

adalah current ratio, quick ratio atau acid test ratio atau quick ratio, cash 

ratio, dan working capital to total assets ratio. 
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Perhitungan likuiditas yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah rasio lancar (current ratio) dengan membandingkan antara aktiva 

lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendeknya. Rasio 

likuiditas dihitung untuk suatu saat tertentu, dan dapat berubah setiap 

waktu. Rasio lancar menunjukkan liputan yang cukup tanpa indikasi 

masalah likuiditas jangka pendek (Kertonegoro, 1996). 

 

2.1.4.4 Profitabilitas 

Penelitian ini juga menguji pengaruh tingakat profitabiltas dalam 

pengungkapan laporan keuangan. Rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham. Sedangkan 

menurut Benardi et al. (2009) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha perusahaan 

selama satu tahun.  

Menurut Harahap (2002) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

sumber yang ada, penjualan kas, asset dan modal.  

Rasio yang dapat digunakan dalam profitabilitas, yaitu rasio net profit 

margin, return on asset (ROA), return on equity (ROE), net profit margin, 

dan operating profit margin. Penelitian ini menggunakan net profit margin 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi 

dari hasil penjualan bersih perusahaan. Menurut Kertonegoro (1996) rasio 
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net profit margin menunjukkan hasil minimal atas penjualan, sehingga 

berguna untuk perencanaan laba. Tingkat laba neto atas penjualan juga 

menunjukkan efisiensi pengendalian biaya operasi, sehingga merupakan 

ukuran terhadap kinerja manajemen. 

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. 

2.1.4.5 Porsi Saham Publik 

Porsi kepemilikan saham publik diukur dengan rasio jumlah saham 

yang dimiliki masyarakat (publik) dengan total saham. Dalam 

Simanjuntak dan Widiastuti (2004) rasio ini menunjukkan seberapa 

besar saham perusahaan yang dimiliki publik.  

Struktur kepemilikan perusahaan dapat ditinjau dari dua aspek. Aspek 

pertama adalah besarnya kepemilikan masyarakat lain (publik) 

dibandingkan dengan kepemilikan pihak tertentu yang merupakan pihak 

insider. Aspek kedua kepemilikan perusahaan adalah besarnya 

kepemilikan asing dibandingkan dengan kepemilikan oleh pihak domestik 

Mawarta (2001). Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh publik 

menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata 
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masyarakat dalam memberikan imbalan (dividen) yang layak dan dianggap 

mampu beroperasi terus menerus (going concern). 

2.1.5 Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan 

2.1.5.1 Pengertian Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan 

Pengungkapan terhadap laporan keuangan menjadi faktor yang 

signifikan dalam pencapaian efisiensi dan sarana dalam akuntabilitas 

publik. 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, 2002).   

Menurut Hendriksen (2002) pengungkapan dalam laporan keuangan 

jika dikaitkan dengan pemegang saham dan investor 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 memungkinkan diprediksinya 

kecenderungan trend dividen masa depan.  

Pengungkapan dalam pengertian terluas berarti penyampaian (release) 

informasi. Para akuntan cenderung menggunakan kata ini dalam 

pengertian yang agak terbatas, yaitu penyampaian informasi keuangan 

tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan 

tahunan. Pengungkapan dalam pengertian tersempitnya, mencakup hal-hal 
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seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki, dan laporan 

pelengkap.  

Menurut Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mambatasi 

pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan 

keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain 

serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak masuk dalam 

pengertian pengungkapan.  

Berdasarkan pengetian di atas pengungkapan dalam laporan keuangan 

merupakan penyajian informasi yang ada di dalam laporan keuangan yang 

berguna bagi pemakai laporan keuangan. Pengungkapan sering juga 

dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat 

disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal Suwardjono 

(2005). 

 

2.1.5.2 Tujuan Pengungkapan 

Tujuan pengungkapan yang lengkap atas laporan keuangan adalah 

agar dapat menggambarkan kejadian ekonomi yang mempengaruhi 

perusahaan dan agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak menyesatkan.   

Menurut Belkaoui (2006), terdapat lima tujuan pengungkapan 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.  
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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. 

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. 
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c. Tujuan kebutuhan Khusus 

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik 

dan tujuan informatif.  

Semakin luasnya pengungkapan yang dilakukan, maka laporan 

keuangan perusahaan tersebut akan semakin handal. Oleh karena itu 

sangatlah penting sebuah perusahaan untuk melakukan pengungkapan. 

 

2.1.5.3 Luas Pengungkapan 

Keluasan pengungkapan adalah salah satu bentuk kualitas 

pengungakapan. Menurut Naim dan Rachman (2000),  kualitas tampak 

sebagai atribut-atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. 

Dengan kata lain bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat 

berkaitan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan.  

Kebutuhan banyaknya informasi yang perlu diungkapkan tergantung 

pada keahlian pembaca. FSAB misalnya, 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”. 

Seperti yang dinyatakan oleh Healy dan Palepu (2001)  

“Financial reporting and disclosure are potentially important means for 

management to communicate firm performance and governenance to 

outside inverstors” 
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Pernyataan tersebut memiliki makna bahwa pelaporan keuangan dan 

pengungkapan merupakan sarana potensial yang penting bagi para manajer 

untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan dan pemerintahan kepada 

para investor.  

Tingkatan pengungkapan juga tergantung pada standar yang dianggap 

paling diinginkan. Menurut Hendriksen (2002) kriteria pengungkapan 

antara lain: 

1. Adequate disclosure (pengungkapan memadai) 

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang memadai, 

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 

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 
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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 (2002). 

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 

sukarela merupakan pilihan bebas manajemen dengan pertimbangan 

kebijakan tertentu untuk menyampaikan informasi yang relevan 

kepada pengguna laporan keuangan terkait dengak aktivitas-aktivitas 

perusahaan.  

Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan di 

Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu melalui keputusan ketua 

BAPEPAM Nomor Keputusan-17/PM/1995 yang selanjutnya diubah 

melalui keputusan BAPEPAM Nomor Keputusan-38/PM/1996 kemudian 
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diubah dengan keputusan BAPEPAM Nomor  SE-02/PM/2002. Peraturan 

lama hanya berlaku bagi perusahaan kecil, sedangkan peraturan yang baru 

berlaku bagi semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum 

dan perusahaan publik. 

 

2.1.5.4 Metode Pengungkapan  

Metode pengungkapan meliputi keseluruhan proses pelaporan. Namun 

demikian ada beberapa metode yang berbeda dalam mengungkapkan 

informasi yang dianggap penting. Pemilihan metode terbaik dari 

pengungkapan pada setiap kasus tergantung pada sifat informasi yang 

bersangkutan dan kepentingan relatifnya.  

Hendriksen (2002) menyatakan bahwa ada tujuh klasifikasi metode 

pengungkapan yaitu adalah : 

 Bentuk dan susunan laporan yang formal 

 Terminologi dan penyajian terperinci 

 Informasi parentesis (dalam tanda kurung) 

 Catatan kaki 

 Laporan dan daftar (schedule) pelengkap 

 Komentar dalam laporan auditor 

 Surat direktur utama atau ketua dewan komisaris 
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2.1.6 Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 

2.1.6.1 Pengertian Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan 

yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha, sehingga laporan 

keuangan harus lengkap, jelas dan menggambarkan aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan hasil operasi usaha 

tersebut.  

Menurut Imhoff (1992) dalam Naim dan Rachman (2000) 

kelengkapan merupakan suatu bentuk kualitas. Kualitas tampak 

sebagai atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Banyak 

penelitian yang menggunakan index of disclosure methodology 

mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan 

digunakan untuk menilai manfaat potensial. Dengan kata lain, 

tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

 Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam 

Simanjuntak dan Widiastuti (2004) adalah mengukur berapa banyak 

butir laporan keuangan yang material diungkapkan oleh perusahaan. 

Hendriksen (2002) mengatakan 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 akuntansi 
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berkewajiban untuk mengandalkan kriteria seperti relevansi dan 

keandalan.  

2.1.6.2 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 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 industri manufaktur 

ditetapkan oleh BAPEPAM dalam Surat Edaran No. SE-02/PM/2002 

tanggal 27 Desember 2002. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberi 

suatu panduan penyajian dan pengungkapan yang terstandarisasi 

dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh (full 

disclosure) sehingga dapat memberi kualitas informasi keuangan bagi 

para pengguna. 

Tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dapat 

diukur dengan menggunakan index of disclosure methodology, seperti 

indeks Wallace. 
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 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 BAPEPAM nomor SE-02/PM/2002 adalah 

sebagai berikut : 

a. Gambaran umum perusahaan 

Bagian ini berisi penjelasan tentang hal-hal umum yang penting 

untuk diungkapkan berkaitan dengan perusahaan yang 

bersangkutan, mencakup pendirian perusahaan, bidang usaha utama 

perusahaan dan tanggal mulai beroperasinya perusahaan secara 

komersial.  

b. Penawaran umum efek perusahaan 

Penjelasan penawaran umum efek perusahaan yang meliputi 

tanggal efektif penawaran umum perdana, kebijakan/tindakan 

perusahaan yang dapat mempengaruhi efek yang diterbitkan sejak 
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penawaran umum perdana sampai dengan periode pelaporan 

terakhir dan tempat pencatatan efek perusahaan. 

c. Karyawan direksi dan dewan komisaris 

Hal-hal yang harus diungkapkan adalah nama anggota direksi dan 

dewan komisaris, serta jumlah karyawan pada akhir periode atau 

rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan. 

d. Ikhtisar kebijakan akuntansi 

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam ikhtisar kebijakan 

akuntansi adalah dasar pengukuran dan penyusunan laporan 

keuangan serta kebijakan akuntansi tentang yang diterapkan 

terhadap peristiwa dan transaksi penting yang meliputi ; kas dan 

setara kas, piutang, persediaan, investasi efek, investasi selain efek, 

aktiva tetap, penurunan nilai aktiva, restrukturisasi hutang 

bermasalah, pengakuan pendapatan, biaya pinjaman, pajak 

penghasilan, program pensiun, laba/rugi per lembar saham, 

transaksi dan saldo dalam mata uang asing, instrumen derivatif, dan 

segmen usaha. 

e. Pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan dan pengungkapan 

lainnya. 

Bagian ini menjelaskan hal-hal yang penting untuk diungkapkan 

pada tiap-tiap pos yang dapat mempengaruhi pembaca dalam 

pengambilan keputusan, yang disusun dengan memperhatikan 
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urutan penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas dan laporan arus kas, serta informasi tambahan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran. 

Laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan 

pihak internal dan pihak eksternal perusahaan untuk mengetahui kondisi 

suatu perusahaan. Informasi yang harus disampaikan pada pihak luar 

manajemen harus memiliki kualitas yang tinggi. Tingginya kualitas informasi 

yang disampaikan tergantung dari tingkat pengungkapan (disclosure). 

Pengungkapan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib 

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

Pengungkapan wajib (mandatory dislcosure) merupakan pengungkapan 

minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku yaitu 

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan BAPEPAM. 

Sedangkan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh 

standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Dalam pengungkapan 

wajib terdapat tiga tingkatan kelengkapan pengungkapan yaitu, 

pengungkapan memadai (adequate disclosure), pengungkapan wajar (fair 

disclosure) dan pengungkapan penuh (full disclosure).  

Adapun pengertian dari tiga tingkatan pengungkapan tersebut menurut 

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) adalah (1) pengungkapan memadai 

(adequate disclosure) adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar 

statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan 
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pengambilan keputusan yang terarah. (2) Pengungkapan wajar atau etis (fair 

or ethical disclosure) tingkatan yang harus dicapai agar semua pihak 

mendapat perlakukan atau pelayanan informasional yang sama. (3) 

Pengungkapan penuh (full disclosure) menuntut penyajian secara penuh 

semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan.  

Dalam surat keputusan ketua BAPEPAM nomor SE-02/PM/2002 

dijelaskan bahwa pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan 

emiten atau perusahaan publik dimaksudkan untuk memberikan suatu 

panduan penyajian dan pengungkapan yang terstandarisasi dengan 

mendasarkan pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh (full disclosure), 

sehingga dapat memberikan kualitas penyajian dan pengungkapan yang 

memadai bagi pengguna informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

emiten atau perusahaan publik. Laporan keuangan harus cukup informatif 

untuk mempengaruhi pertimbangan dan keputusan seorang pemakai yang 

berpengetahuan.  

Dalam menentukan tingkat luas pengungkapan laporan keuangan suatu 

perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan yang merupakan ciri 

khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang menggambarkan 

suatu kondisi perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, karakteristik 

perusahaan yang akan diteliti adalah ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, 

profitabilitas, dan porsi saham publik pengaruhnya terhadap tingkat keluasan 

pengungkapan laporan keuangan 
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Gambar 2.2 

Diagram Kerangka Pemikiran  
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2.3 Hipotesis Penelitian. 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Keluasan 

Pengungkapan Laporan Keuangan. 

Dalam teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan besar mungkin 

akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk mengurangi 

biaya keagenan yang lebih besar dari pada perusahaan kecil (Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Mawarta (2001)). Dalam hubungan keagenan 

yang terjadi antara prinsipal dan manajemen telah membebani manajer 

untuk mempertanggungjawabkan atas sumber daya yang dikelolanya. 

Semakin besar sumber daya yang dikelola perusahaan maka semakin 

besar pula aktivitas suatu usaha bisnis tersebut (Benardi et al. 2009). 

Meek et al. (1995) juga menyatakan bahwa kemampuan merekrut 

karyawan yang ahli, dan tuntutan dari pemegang saham dan analisis, 

membuat perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan 

pengugkapan yang lebih luas daripada perusahaan kecil. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya, karena adanya asumsi 

going concern, dimana perusahaan yang didirikan untuk jangka panjang, 

maka perusahaan akan memperoleh tekanan untuk mengolah informasi 

yang ada untuk dilaporkan pada pihak-pihak yang berkepentingan 

(Sumarnadi, 2011). 
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Dalam penelitian Fitriani (2001) size perusahaan didasarkan pada 

total aset, karena total aset lebih menunjukkan size perusahaan 

dibandingkan dengan kapitalisasi pasar (market Capitalization). Jadi 

semakin besar size perusahaan maka akan semakin tinggi pengungkapan. 

Menurut Cooke (1989) dalam Fitriani (2001) menyatakan bahwa size 

perusahaan mempengaruhi kelengkapan pengungkapan.  

Penelitian lain yang juga mendukung hasil penelitian tersebut adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Retrinasari (2007) dan 

Benardi et al. (2009). Hal ini berarti perusahaan besar di pasar modal 

merupakan entitas (harta) yang banyak disorot publik, sehingga harus 

mengungkapkan lebih banyak informasi sebagi bagian dari upaya 

perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik (Sumarnadi, 2011). 

H1 : Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat 

luas pengungkapan laporan keuangan. 

2.3.2 Pengaruh Leverage Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan 

Laporan Keuangan. 

Teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip dalam 

Mawarta (2001) memprediksi bahwa perusahaan dengan tingkat leverage 

yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, hal ini 

dimaksudkan untuk mengurangi biaya keagenan. 

Dalam penyampaian informasi perusahaan sering dianggap sebagai 

instrumen untuk mengurangi biaya pengawasan untuk kreditur. Hal 
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tersebut dapat mengharapkan hubungan yang positif antara tingkat 

pengungkapan perusahaan dan hutang tersebut, karena apabila leverage 

tunggi, maka kreditur akan mendesak perusahaan untuk mengungkapkan 

informasi lebih lanjut untuk membantu dalam menangani risiko kredit 

(Hossain et al, 1994 dalam Chavent et al, 2006). Dengan kata lain 

semakin tinggi tingkat leverage akan mengungkapkan lebih banyak 

informasi dalam laporan keuangan. 

Namun dalam managerial opportunism hypothesis, perusahaan akan 

mengurangi pengungkapan ketika hutang perusahaan besar untuk 

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. Sama hal nya dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Benardi et al. (2009) bahwa tingkat leverage perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan. 

Penelitian yang dilakukan  oleh Naim dan Rachman (2000) bahwa 

perusahaan dengan rasio liabilitas atas modal tinggi akan mengungkapkan 

lebih banyak informasi dalam laporan keuangan dari pada perusahaan 

dengan rasio yang rendah. Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian 

tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan 

Widiastuti (2004) dan Mawarta (2001).  
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Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diasumsikan bahwa tingkat 

leverage mempunyai pengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan. 

H2 : leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat luas 

pengungkapan laporan keuangan. 

2.3.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan 

Laporan Keuangan. 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban/hutang jangka pendeknya tepat pada waktunya, dan dapat juga 

dipandang sebagi ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan 

perusahaan. Tingkat likuiditas dapat dipandang dari dua sisi, sisi pertama 

tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan yang kuat, dan di sisi lain likuiditas dipandang sebagi ukuran 

kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan (Simanjuntak 

dan Widiastuti, 2004).  

Kondisi perusahaan yang sehat ditunjukkan dengan tingkat likuiditas 

yang tinggi, berhubungan dengan pengungkapan yang lebih luas. Hal 

tersebut didasarkan pada ekspektasi bahwa perusahaan yang secara 

keuangan kuat, akan cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak 

informasi, karena ingin menunjukkan kepada pihak ekstern bahwa 

perusahaan tersebut kredibel (Cooke, 1989 dalam Fitriani, 2001). Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan 

Retrinasari (2007) serta Simanjuntak dan Widiastuti (2004).  
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarnadi (2011) 

bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap indeks skor 

pengungkapan laporan keuangan. Artinya semakin rendah rasio likuiditas 

perusahaan tidak mempengaruhi dalam mengungkapkan informasi di 

laporan keuangan. Sama hal nya dengan Benardi et al. (2009) bahwa 

likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan. 

H3 : likuiditas mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat luas 

pengungkapan laporan keuangan. 

2.3.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan 

Laporan Keuangan. 

Singvi dan Desai (1971) yang dikutip dalam Simanjuntak dan 

Widiastuti (2004) mengutarakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit 

margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan 

informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

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 
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akan dengan senang hati mengungkapkan informasi kepada publik dari 

pada perusahaan yang tidak terlalu menguntungkan.  

Menurut Fitriani (2001) bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas 

suatu perusahaan maka semakin tinggi indeks kelengkapan 

pengungkapannya. Sama halnya dengan hasil penelitian Simanjuntak dan 

Widiastuti (2004) dan Sumarnadi (2011) yang membuktikan bahwa 

profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan.  

Berbeda dengan hasil penelitian Benardi et al. (2009) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

luas pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini didukung juga dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Retrinasari (2007). 

H4 : profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat luas 

pengungkapan laporan keuangan. 

2.3.5 Pengaruh Porsi Saham Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan 

Laporan Keuangan. 

Porsi saham publik adalah saham yang dimiliki oleh masyarakat 

publik dan pengertian publik disini adalah pihak individu yang berada di 

luar lingkar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan 

manajemen perusahaan (Naim dan Rachman, 2000). 

Adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor 

luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. 

Hal ini karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi 
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tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut 

untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin 

luas (Naim dan Rachman, 2000).  

Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitian Benardi et al (2009) 

menjelaskan bahwa biaya keagenan akan meningkatkan seiring dengan 

besarnya nilai saham yang beredar yang sangat erat kaitannya dengan 

proporsi kepemilikan terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin 

banyak pemegang saham maka semakin banyak pula pihak-pihak yang 

berkepentingan (Subiyantoro, 2006) 

H5:  porsi saham publik mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat 

luas pengungkapan laporan keuangan.  

 

 

 


