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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.

Laporan keuangan merupakan mekanisme yang penting bagi manajer untuk

berkomunikasi dengan pihak investor luar yaitu publik di luar lingkup

manajemen serta tidak terlibat dalam pengolahan perusahaan. Pihak- pihak

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan secara garis besar dapat

dikatagorikan dalam dua kelompok yaitu pemakai langsung (direct user) dan

pemakai tidak langsung (indirect user).

Kelompok pertama (pemakai langsung) meliputi antara lain; pemilik,

manajer, kreditur, pemasok, pelanggan dan karyawan. Sedangkan kelompok

yang kedua mencakup analis sekuritas, penasihat investasi, pengacara dan

asosiasi perdagangan. Meskipun kepentingan masing-masing kelompok

pemakai laporan tidak sama tetapi laporan keuangan tidak boleh menyimpang

dari aturan yang menghendaki bahwa itu merupakan sumber informasi

keuangan yang bersifat umum.

Di Indonesia hal ini telah didukung oleh suatu ketentuan yang disebut

dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan pedoman

penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat
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umum sehingga tidak sepenuhnya dapat memenuhi informasi setiap pemakai laporan

keuangan.

Elemen-elemen pengungkapan yang mencakup dalam laporan keuangan

adalah :

a. Laporan laba-rugi

b. Laporan Perubahan modal

c. Laporan sumber dan penggunaan dana

d. Catatan atas laporan keuangan

e. Laporan audit

Pengungkapan informatif yang memadai yang disajikan oleh suatu perusahaan

tidak sama dengan perusahaan lain. Memadai berarti tidak berlebihan namun juga

tidak kurang sehingga tidak menyesatkan orang yang membacanya.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 disebutkan

manajemen wajib mengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

manajemen laporan keuangannya. Para pemakai laporan keuangan membutuhkan

keterangan kebijakan akuntansi pilihan sebagai bagian informasi yang dibutuhkan

untuk membuat penilaian keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat

membuat penilaian handal jika laporan keuangan tidak mengungkapan dengan jelas

kebijakan akuntansi pilihan yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam pengungkapan terdapat data yang kuantatif dan kriteria data yang relavan bagi

insvestor dan kreditor. Maka harus ditekankan pada informasi keuangan atau data lain
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yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Tetapi dalam pembuatan

perbandingan dari waktu ke waktu dan diantara perusahaan yang berbeda-beda para

insvestor tidak berasumsi bahwa semua data

kuantitatif yang dilaporkan memiliki tingkat kecermatan yang sama. Selain

data kuantitatif yang disajikan dalam laporan keuangan, ada gunanya menyajikan

rincian yang lebih luas mengenai data kualitatif seperti segmen badan usaha yang

menyajikan diversifikasi produk atau geografis dari pertumbuhan normal atau merger

dalam perkembangan perusahaan.

Laporan tahunan dapat dijadikan sebagai perangkat utama untuk

menyampaikan informasi yang digunakan oleh manajemen kepada pihak-

pihak di luar perusahaan yang mempunyai kepentingan di perusahaan

tersebut. Laporan tahunan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan

informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditur dan pengguna informasi

lainnya.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat

dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib

merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi

yang berlaku  (peraturan mengenai pengungkapan laporam keuangan yang

dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan BAPEPAM No.SE-

02/PM/2002). Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang
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melebihi dari yang diwajibkan. Perusahaan memiliki keleluasan dalam melakukan

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunannya sehingga menimbulkan adanya

keragaman atau variasi luas ungkapan sukarela antar perusahaan.

Penelitian ini sebelumnya telah banyak dilakukan untuk menguji faktor-faktor

yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan pada

perusahaan, antara lain dilakukan oleh Yuniati (2003), Irawan (2006), Verdiyana

(2006), Yuliansyah (2007), Lucianna (2007), Marwata (2001), Lan Sun (2009)

Yuniati (2003), menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin luas ukuran perusahaan,

maka semakin luas pula pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan pada

laporan tahunannya.

Irawan (2006) meneliti untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi

kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. Penelitian ini menggunakan 45

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2001-2004 .Hasil penelitian ini

menunjukkan variabel ukuran perusahaan, porsi kepemilikan saham publik, status

perusahaan mempengaruhi kelengkapan pengungkapan sedangkan umur perusahaan

dan likuiditas secara negatif berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tahunan.

Variabel lainnya seperti leverage, operating profit margin, net profit margin dan

return on equity tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan

keuangan.
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Verdiyana (2006) meneliti untuk mengetahui berapa tingkat pengungkapan

informasi dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2003 sampai dengan 2004 dan meneliti beberapa faktor yang

mungkin mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan tersebut. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa biaya modal

Pinjaman mempunyai pengaruh signifikan dan mempunyai dampak

positif dengan pengungkapan sedangkan variabel independen yang lain tidak

mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan perusahaan.

Yuliansyah (2007) meneliti untuk menemukan pengaruh karakteristik

perusahaan terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan tahunan sektor

industri barang konsumsi yang go public di BEJ. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa  tingkat likuiditas (current ratio), tingkat solvabilitas

(debt equity to total asset), dan struktur kepemilikan (saham publik) memiliki

pengaruh positif terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan tahunan

(indeks disclosure) sektor industri barang konsumsi yang go public di BEJ,

namun tidak signifikan sedangkan ukuran perusahaan (total  aktiva)  memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keluasan pengungkapan

laporan tahunan (indeks disclosure) sektor industri barang konsumsi yang go

public di BEJ.

Luciana (2007) meneliti untuk menemukan pengaruh kelengkapan

pengungkapan wajib yaitu variabel rasio likuiditas, rasio leverage, ukuran perusahaan
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dan status perusahaan. Kelengkapan pengungkapan sukarela tidak dipengaruhi oleh

semua variabel-variabel bebas tersebut. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi

kelengkapan pengungkapan  (wajib dan sukarela) adalah variabel rasio likuiditas,

ukuran perusahaan  dan status perusahaan yang berpengaruh signifikan <10 %. Pada

model 2 menunjukan bahwa simultan dan parsial variabel likuiditas, leverage, net

profit margin, ukuran dan status perusahaan tidak berpengaruh terhadap kelengkapan

pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat IKP sukarela,

sehingga hasilnya tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya

Marwata  (2001) Tingkat keluasan pengungkapan laporan tahunan adalah

salah satu bentuk kualitas pengungkapan. Banyak penelitian yang menggunakan

indeks disclosure methodology mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat

diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan

keuangan. Penelitian tentang pengungkapan laporan keuangan dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena akan

memberikan gambaran tentang sifat perbedaan keluasan pengungkapan antar

perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengetahuan tentang hubungan

antara karakteristik perusahaan dan keluasan pengungkapan laporan keuangan akan

berguna dalam analisis laporan keuangan, yaitu memberikan gambaran tentang tipe

dan jumlah informasi yang disediakan perusahaan dengan karakteristik tertentu

Subhrendu Rath and Lan Sun (2009) dalam penelitiannya mengatakan : “Firm

characteristics such as size may help regulators to devise policies to ensure better
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financial disclosure”, yang artinya adalah : Karakteristik seperti ukuran perusahaan

sangat berpengaruh untuk memastikan pengungkapan laporan keuangan yang baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Amilia dan

Ikka Retnirasari (2007) dengan judul analisis pengaruh karakteristik perusahaan

terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur

yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

pada waktu  penelitian dan perusahaan, Dimana waktu penelitian ini menggunakan

data tahun  2008-2010.  Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan data tahun

2001-2004.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,

penelitian saat ini bermaksud untuk menguji kembali faktor-faktor apa saja

yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan informasi laporan tahunan

pada perusahaan, khususnya pertambangan yang listing di BEI.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis

mengambil topik ‘‘Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan

Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Tahunan  Pada

Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek  Indonesia’’

1.2 Identifikasi Masalah
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1) Apakah faktor likuiditas berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan

pengungkapan (disclosure level) dalam laporan tahunan pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2) Apakah faktor solvabilitas  berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan

pengungkapan (disclosure level) dalam laporan tahunan pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3) Apakah faktor profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan

pengungkapan (disclosure level) dalam laporan tahunan pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4) Apakah faktor ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan

pengungkapan (disclosure level) dalam laporan tahunan pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5) Apakah faktor status perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan

pengungkapan (disclosure level) dalam laporan tahunan pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:
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1) Faktor likuiditas berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan

(disclosure level) dalam laporan tahunan pada perusahaan pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2) Faktor solvabilitas berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan

(disclosure level) dalam laporan tahunan pada perusahaan pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3) Faktor profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan

(disclosure level) dalam laporan tahunan pada perusahaan pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4) Faktor ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan

pengungkapan (disclosure level) dalam laporan tahunan pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5) Faktor status perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan

pengungkapan (disclosure level) dalam laporan tahunan pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

tentang analisis pengungkapan informasi dalam laporan tahunan pada

perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia.
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2) Bagi lembaga yang berwenang (BAPEPAM, Menteri Keuangan, Pajak, dan

lain-lain) membantu untuk mengembangkan standar akuntansi yang berlaku.

3) Bagi Investor, memberikan masukan dalam kaitannya dengan pengambilan

keputusan investasi.

4) Bagi Perusahaan, pengetahuan mengenai minimum disclosure agar informasi

yang disajikan dapat bermanfaat untuk analisis dan pengambilan keputusan

investasi.

5) Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi

kepada peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan ataupun memperluas

penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI), khususnya pada perusahaan pertambangan. Waktu penelitian

berlangsung mulai bulan Mei 2012 sampai dengan Agustus 2012.


