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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Tahunan

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.

Terdapat beberapa fungsi mendasar dari sebuah laporan tahunan yang

dibuat oleh masing-masing perusahaan, yaitu sumber dokumentasi informasi

perusahaan tentang apa yang telah dicapai perusahaan selama setahun sebagai alat

pemasaran yang kreatif bagi perusahaan melalui integritas desain dan tulisan,

menambah daya tarik perusahaan di mata konsumen sebagai dokumen lengkap

yang menceritakan secara mendetail kinerja perusahaan, beserta dengan neraca

rugi laba perusahaan dalam setahun serta memberikan gambaran mengenai tugas,

peran, dan pekerjaan masing-masing bidang.

Tujuan pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC No.1 adalah

sebagai berikut :

1) Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor,

kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit

dan yang serupa lainnya secara rasional. Informasi tersebut bersifat

komprehensif.
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2) Pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor,

kreditor dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan dan

ketidak pastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan

perusahaan.

3) Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber

ekonomi suatu perusahaan, kalim terhadap sumber-sumber tersebut dan

pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi mengubah sumber-sumber

ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut.

4) Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha suatu

perusahan selama periode tertentu.

5) Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana

perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan

pembayarannya, transaksi modal, termasuk deviden dan distribusi lainnya

terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik serta faktor-faktor

lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan.

6) Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana

manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada

pemilik atas pemakain sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya.

7) Pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi

manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik.

Penulisan laporan tahunan bukanlah sebuah proses yang mudah, melainkan

memerlukan waktu yang cukup lama. Laporan tahunan ini biasa ditulis oleh pihak
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yang mengetahui secara rinci kinerja perusahaan. Terdapat beberapa acuan

penulisan laporan tahunan yaitu:

1) Disusun secara objektif. Pesan yang disusun digunakan untuk membangun

kesadaran publik akan perkembangan suatu perusahaan.

2) Evaluasi atas laporan tahunan sebelumnya menjadi dasar untuk penulisan

laporan tahunan selanjutnya.

3) Dilengkapi dengan fakta dan data-data statistik untuk menggambarkan

keadaan perusahaan secara lebih detail.

Untuk menyusun sebuah laporan tahunan yang baik, terdapat berbagai

tahapan yang perlu diketahui, yakni:

1) Tujuan penulisan laporan adalah untuk menginformasikan prestasi

perusahaan yang nantinya diharapkan dalam mengubah sikap publik.

2) Mengidentifikasi publik sasaran berarti menentukan secara pasti kepada

siapa laporan tahunan yang dibuat tersebut diperuntukkan. Publik sasaran

terdiri dari calon investor, analis keuangan, karyawan, pemerintah, dan

pihak media massa.

3) Menentukan tema laporan, yakni menentukan hal-hal penting apa saja,

termasuk pesan kunci utama yang ingin disampaikan kepada publik

sasaran.

4) Mengkombinasikan angka-angka, grafik, foto, tulisan. Laporan tahunan

dibuat semenarik mungkin dengan desain yang lengkap. Laporan tahunan

yang terlalu tebal jika hanya diisi dengan angka dan tulisan akan membuat

pembaca bingung dan jenuh.
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5) Mengklasifikasikan laporan dalam beberapa bagian. Laporan tahunan

biasa dipecah menjadi beberapa bagian inti, yakni ringkasan keuangan,

surat kepada pemegang saham, operasi perusahaan, perkembangan

perusahaan, pernyataan keuangan, dan informasi seputar karyawan dan

direksi perusahaan.

6) Memasukkan komentar pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan

merupakan seorang yang memiliki peranan penting dalam memberikan

kesan perusahaan terhadap publik sasaran. Hal ini untuk memberi kesan

komitmen dari pihak manajemen supaya perusahaan tetap menjadi yang

terdepan dalam hal memenuhi visi dan misi perusahaan.

Kelebihan laporan tahunan yang dibuat secara lengkap dan didesain secara

menarik akan menjadi sebuah dokumen yang sangat efektif untuk

menginformasikan sekaligus mempromosikan perusahaan tersebut kepada publik

sasaran, sedangkan kelemahan dari laporan tahunan yang berbentuk seperti buku

dan tebal seringkali membuat publik sasaran enggan untuk membaca keseluruhan

laporan tahunan tersebut.

2.1.1 Karakteristik Laporan Keuangan

Mengingat pentingnya informasi bagi pengambilan keputusan perlu

ditetapkan kriteria infomasi yang dapat dipakai sebagai pengambilan keputusan,

meskipun kemudian tetap diperlukan dalam penyusunannya. Kriteria tersebut

memungkinkan informasi dapat dipakai atau memenuhi kepentingan para

pengguna informasi yang tidak dapat akses secara langsung ke dalam perusahaan
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untuk mendapatkan informasi. Disisi lain penyedia informasi memilki rerangka

penyusunan yang jelas sehingga tidak bersembunyi dibalik kata judgement untuk

melindungi kepentingannya.

Karakteristik atau kualitas informasi yang berguna untuk pengambilan

keputusan memiliki kriteria utama bahwa informasi tersebut dapat dipakai sebagai

patokan atau tuntunan perilaku yang diperlukan atau harus diambil dalam

hubungannya dengan pengamanan atau dalam hubungannya dengan aktivitas yang

dimonitor. Informasi yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan harus

diungkapkan meskipun informasi tersebut kecil jumlahnya. Chariri, Anis dan

Ghozali (2007:164) menyebutkan bahwa informasi yang berguna harus

memenuhi sebagai berikut :

" a) Relevan (relevance)
b) Dapat dipahami (understandability)
c) Handal (reliability)
d) Dapat Dibandingkan (comparability."

a) Relevan (relevance)

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas

relevan agar dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan,

menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b) Dapat dipahami (understandability)

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan

adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini,
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pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas

ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi

dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian informasi kompleks yang

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya

atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat

dipahami oleh pemakai tertentu. Kedua karakteristik diatas (relevan dan dapat

dipahami) merupakan karakteristik kualitas utama yang membuat informasi

akuntansi bermanfaat.

c) Handal (reliability)

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

kualitas andal jika bebas dari pegertian yang menyesatkan, kesalahan material,

dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d) Dapat Dibandingkan (comparability)

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dari perusahaan yang sama

maupun dengan laporan keuangan perusahaan sejenis pada periode yang

sama.Cakupan informasi laporan keuangan dan pelaporan keuanganmeliputi

laporan keuangan, informasi pelengkap, catatan atas laporan keuangan dan media

pelaporan lainnya.
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2.2 Pengungkapan (disclosure) Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Pengungkapan

Menurut Hendriksen (2002:432) pengungkapan (disclosure) didefinisikan

sebagai :

"Penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian

secara optimal pasar modal efisien."

Tearney (1980) dalam Marwata (2000: 7) menyatakan pengungkapan

mencakup :

"Penyediaan informasi yang diwajibkan oleh badan berwenang maupun
yang secara sukarela dilakukan perusahaan, yang berupa laporan
keuangan, informasi tentang kejadian setelah tanggal laporan, analisis
manajemen atas operasi perusahaan yang akan datang, prakiraan keuangan
dan operasi pada tahun yang akan datang, dan laporan keuangan,
tambahan yang mencakup ungkapan menurut segmen dan informasi
lainnya di luar harga perolehan."

Berdasarkan pengertian diatas, disclosure mengandung arti bahwa laporan

keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil

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

memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan,

disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang

memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat. Karena apabila

tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut tidak tercapai.

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti

bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup

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

harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-
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kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.

Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai

laporan keuangan dalam membantu pengambil keputusan ekonomi. Berapa

banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian

pembaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan.

2.2.2 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 atau tidak membuat

pengguna laporan keuangan salah interpretasi.

Menurut Hendriksen (2002:432) tujuan pengungkapan adalah :

"Menyediakan informasi yang signifikan dan relavan kepada pemakai
laporan keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan
cara terbaik yang mungkin dengan pembatasan bahwa manfaatnya harus
melebihi biayanya."

Tujuan pengungkapan menurut Belkaoui (2000:507-525) adalah:

“1) item-item yang diakui
2) item-item yang belum diakui
3) item-item yang potensial untuk diakui
4) menyediakan informasi penting
5) menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk
6) membantu investor dalam menetapkan return”

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

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

keuangan.

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

ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
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3) Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditor

dalam menentukan resiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan

yang belum diakui.

4) Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh

pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antarperusahaan dan

antartahun.

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

masa mendatang.

6) Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya.

2.2.3 Konsep Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Binsar dan Lusy Widiastuti (2004:351-356) kualitas tampak sebagai

atribut-atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas

akuntansi masih memiliki makna ganda (ambigous), banyak penelitian yang

menggunakan indeks of disclosure methodology mengemukakan  bahwa kualitas

pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari

isi suatu laporan tahunan. Dengan kata lain imhof dalam Linggar dan Hartomo

(2002:76) :

"mengatakan bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat

berkaitan dengan tingkat kelengkapan."

Menurut Wallace dan Nasser (1995:311-368)

"menyatakan bahwa financial disclosure atau pengungkapan dalam

laporan keuangan adalah konsep yang abstrak dan tidak dapat diukur

secara langsung."
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Akibatnya untuk menilai kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan

diperlukan alat ukur tertentu misalnya indeks, sehingga pengungkapan suatu

laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pengungkapan laporan keuangan

yang lainnya.

Hendriksen (2002:425) menyatakan :

"bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan

tingkat kelengkapan pengungkapan."

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

umum dalam pengungkapan dalam laporan tahunan yaitu:

“1) Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure)
2) Pengungkapan yang wajar (fair disclosure)
3) Pengungkapan yang lengkap (full disclosure)”

1) Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure)

Pengungkapan informasi oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi

kewajiban dalam menyampaikan informasi. Informasi yang diungkapkan

sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan. Terutama informasi

yang menurut lembaga terkait wajib disajikan.

2) Pengungkapan yang wajar (fair disclosure)

Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan

sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna

laporan keuangan yang potensial. Informasi minimum yang diwajibkan

dan informasi tambahan lainnya untuk menghasilkan penyajian laporan

keuangan yang wajar.

3) Pengungkapan yang lengkap (full disclosure)
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Pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan. Informasi

yang diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah

dengan informasi lain yang diungkapkan secara suka rela. Full disclosure

dapat membantu mengurangi terjadinya informasi asimetris, namun

seringkali dinilai berlebihan.

Menurut Chariri, Anis dan Ghozali (2007:393) mengemukakan

“ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan

yang ditetapkan standar, yaitu pengungkapan wajib (mandatory

disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure).”

Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah pengungkapan

minimum yang disyaratkan oleh lembaga yang berwenang (peraturan mengenai

pengungkapan laporam keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui

keputusan BAPEPAM No.SE-02/PM/2002). Sedangkan pengungkapan sukarela

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

sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh lembaga yang berwenang

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

tentang kejadian setelah tanggal laporan, analisis manajemen atas operasi

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

akan datang, dan laporan keuangan, tambahan yang mencakup ungkapan menurut

segmen dan informasi lainnya di luar harga perolehan.

2.2.4 Bentuk-Bentuk Pengungkapan

Bentuk-bentuk pengungkapan diantaranya adalah ramalan keuangan.

Melalui publikasi ramalan manajemen secara teratur kemungkinan akan
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membantu pengambilan keputusan investasi. Dengan dipublikasikannya ramalan

informasi akuntansi keuangan dan informasi lain yang berhubungan dengan

perusahaan, asumsi-asumsi dasar yang berhubungan dengan perekonomian dan

faktor-faktor eksternal perlu diungkapkan agar pemakai ramalan dapat

mengevaluasi keandalannya dengan baik.

Bentuk pengungkapan lainnya adalah kebijakan akuntansi baik yang

konsisten dijalankan maupun perubahan akuntansi yang mencakup perubahan

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

melaporkan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengungkapan peristiwa pasca

laporan yang pengungkapannya didasarkan atas berapa besar dampak dan

pengaruhnya terhadap kualitas informasi keuangan yang disampaikan.

2.2.5 Metode Pengungkapan

Metode Pengungkapan meliputi keseluruhan proses pelaporan. Namun

demikian ada beberapa metode yang berbeda dalam mengungkapkan informasi

yang dianggap penting. Pemilihan metode yang terbaik dari pengungkapan pada

setiap kasus tergantuing pada sifat informasi yang bersangkutan dan kepentingan

relatifnya.

Metode yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Bentuk dan susunan laporan yang formal

2) Terminologi dan penyajian yang terperinci

3) Informasi sisipan
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4) Catatan kaki

5) Ikhtisar tambahan dan skedul-skedul

6) Komentar dalam laporan auditor

7) Pernyataan Direktur Utama atau Ketua Dewan Komisaris

2.3 Tinjauan Aturan Mengenai Pengungkapan Informasi

Pengungkapan dalam laporan keuangan di Indonesia pada dasarnya sudah

diatur dalam PSAK. Dalam setiap bagiannya, PSAK mewajibkan perusahaan

untuk melakukan minimal pengungkapan atas suatu akun pada laporan keuangan.

Namun demikian, bagi perusahaan publik selain mengacu pada PSAK,

pengungkapan laporan keuangan juga harus memperhatikan Undang-Undang

Pasar Modal dan peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK sebagai

regulator pasar modal.

2.3.1 Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

menjelaskan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif

atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada

Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat dan

menyampaikan laporan kepada Bapepam serta mengumumkan kepada masyarakat

tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-

lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan dan setiap

perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut wajib disampaikan

selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau
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perubahan kepemilikan atas saham emiten atau perusahaan publik tersebut. Jadi

berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal tersebut bagi perusahaan publik

diwajibkan untuk menyebarluaskan informasi kepada BAPEPAM-LK dan

masyarakat luas mengenai informasi yang ada dalam laporan keuangan maupun

informasi lain yang sekiranya mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi. Hal

ini juga merupakan suatu bentuk perlindungan bagi investor dan masyarakat luas

dalam memperoleh informasi yang memadai.

2.3.2 Peraturan Bapepam

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-

134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau

perusahaan publik, mewajibkan emiten untuk melakukan pengungkapan dalam

laporan keuangan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1) Tinjauan operasi per segmen usaha, antara lain memuat pembahasan

mengenai:

a. produksi;

b. penjualan/pendapatan usaha;

c. profitabilitas; dan

d. peningkatan kapasitas produksi;

2) Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja

keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya, antara lain

mengenai:

a. aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva;
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b. kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah

kewajiban;

c. penjualan/pendapatan usaha;

d. beban usaha; dan

e. laba bersih;

3) Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat

kolektibilitas piutang Perseroan;

4) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal

dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang

diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang

menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan

untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;

5) Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan

yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi;

6) Komponen-komponen substansial dari pendapatan atau beban lainnya,

untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan;

7) Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang

material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai

dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan

antara lain dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya

produk atau jasa baru;

8) Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan

pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua)
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tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai

usahanya kurang dari 2 (dua) tahun;

9) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan;

10) Prospek usaha dari perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi

secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung

kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya;

11) Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi

pemasaran dan pangsa pasar;

12) Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen (kas per saham dan

atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar

selama 2 (dua) tahun buku terakhir;

13) Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif

sampai dengan saat terakhir apabila belum dinyatakan habis.

14) Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi,

penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal,

transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi

dengan Pihak Afiliasi;

15) Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan

terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika

ada); dan

16) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan

keuangan (jika ada).
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Pengaturan pengungkapan informasi yang wajib disampaikan oleh

perusahaan publik ini, nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dalam

pengambilan keputusan.

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan

Laporan Tahunan

2.4.1 Kelengkapan Pengungkapan

Imhoff dalam Almilia dan Ikka Retrinasari (2007) menyatakan kualitas

sebagai atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas

akuntansi masih memiliki makna ganda banyak penelitian yang menggunakan

indeks of disclosure methodology menggunakan bahwa kualitas penggunakan

dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari sisi laporan

tahunan. Jadi Imhoff mengatakan mengatakan bahwa tingginya kualitas informasi

akan sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan. Untuk mengukur kelengkapan

pengungkapan dapat dinyatakan dalam bentuk Indeks Kelengkapan

Pengungkapan, dimana perhitungan indeks kelengkapan pengungkapan dilakukan

sebagai berikut:

1) Memberi skor untuk setiap item pengungkapan, dimana jika suatu item

diungkapkan diberi nilai satu dan jika tidak diungkapkan akan diberi nilai

nol.

2) Skor yang diperoleh dari setiap perusahaan dijumlahkan untuk

mendapatkan skor total.

Menghitung indeks kelengkapan pengungkapan, dengan rumus:



28

n
Indeks =

K

Keterangan:

n = jumlah butir pengungkapan yang terpenuhi

K = jumlah semua butir pengungkapan yang mungkin dipenuhi

Semakin banyak butir yang diungkapkan oleh perusahaan, semakin banyak pula

angka indeks yang diperoleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan angka

indeks yag lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan

praktik pengungkapan secara lebih komprehesif disbanding dengan perusahaan

lain.

2.4.2 Informasi-Informasi Dalam Pengungkapan

Setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda mengenai

pengungkapan pada laporan keuangan tahunan sesuai dengan karakteristik

perusahaan tersebut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi luasnya informasi

pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan,

Apabila suatu transaksi/peristiwa tertentu tidak dapat dimasukkan sebagai

bagian dari laporan keuangan utama, maka transaksi/peristiwa tersebut dapat

diungkapkan melalui cara lain, antara lain:

1) Pengungkapan Data Kuantitatif

Dalam memilih kriteria untuk menentukkan data kuantitatif yang material

dan relevan untuk investor dan kreditor, tekanannya ditujukkan pada

informasi keuangan atau data lainnya yang bisa dipergunakan dalam
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model keputusan. Penelitian dalam akuntansi harus lebih dipusatkan pada

metode pengukuran dan pelaporan probabilitas. Namun demikian, pemakai

laporan keuangan yang telah memperoleh informasi, pada umumnya

mengandalkan pada beberapa pos dalam laporan keuangan dan

memperoleh berbagai pengungkapan yang lebih lengkap

2) Pengungkapan Informasi Kualitatif

Informasi yang tidak dapat dinyatakan dalam satuan moneter lebih sulit

dievaluasi dari segi materailitas dan relevannya. Oleh karena itu seringkali

informasi tersebut akan diberi bobot yang beragam oleh mereka yang

menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan.

Pada umunya terdapat lima macam informasi kualitatif yang perlu

diungkapkan terhadap setiap pos dan jumlah yang tercantum dalam

laporan keuangan, yaitu:

 Ketidakpastian

Merupakan peristiwa-peristiwa yang kemungkinan terjadi di masa

depan dan mempengaruhi secara material terhadap keadaan

keuangan perusahaan. Unsur-unsur ketidakpastian tentang suatu

transaksi yang kemungkinan terjadi ini dapat menimbulkan

keuntungan atau kerugian. Unsur ketidakpastian yang

menimbulkan suatu keuntungan, dapat meliputi semua klaim atau

hak yang terjadinya belum dapat dipastikan tetapi ada

kemungkinan akan menjadi hak milik perusahaan yang sah.

Sehingga ketidakpastian yang menimbulkan keutungan ini tidak
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dicatat sampai dengan transaksi tersebut benar-benar terjadi. Dan

dapat diungkapkan sebagai informasi tambahan dari neraca,

apabila tingkat kepastiannya cukup besar. Sebaliknya

kemungkinan timbulnya suatu kerugian harus diakui/dicatat

dengan dibebankan kepada laba (rugi) periodik dan mengakuinya

sebagai hutang. Kadang-kadang suatu kerugian di masa yang akan

datang hanya merupakan suatu kemungkinan yang bisa terjadi dan

tidak sebagai satu-satunya kemungkinan sehingga adanya suatu

hutang (kewajiban) tidak perlu dicatat.

 Dasar Penilaian dan Kebijakan Akuntansi

Merupakan pengungkapan tentang dasar atau metode penilaian

yang digunakan perusahaan seperti, metode penilaian persediaan

perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.

 Perubahan Akuntansi

Merupakan pengungkapan terhadap perubahan atas kebijakan yang

digunakan perusahaan seperti perubahan metode penilaian

persediaan dari FIFO menjadi LIFO dan sebagainya.

 Keterikatan dengan Suatu Perjanjian atau Kontrak

Merupakan pengungkapan mengenai adanya pembatasan-

pembatasan atau keterikatan dari satu atau lebih aktiva terhadap

hutang/kontrak.

 Peristiwa-Peristiwa Kemudian Setelah Tanggal Neraca
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Merupakan penjelasan tentang suatu kejadian/peristiwa yang telah

terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum laporan keuangan

dipublikasikan merupakan informasi penting yang perlu

diungkapkan.

Dalam penelitian ini faktor-faktor diproksikan pada pengaruh likuidiatas,

solvabilitas, profitabilitas, ukuran perusahaan dan status perusahaan yang

dianggap sebagai variabel yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dalam

laporan tahunan perusahaan.

2.4.3 Pengaruh Likuiditas

Likuiditas perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut untuk

menutupi kebutuhan kewajiban jangka pendek ketika jatuh tempo. Likuiditas

mengacu pada solvabilitas perusahaan keuangan secara keseluruhan sehingga

rasio ini dipandang sebagai indikator adanya masalah dalam arus kas perusahaan.

Rasio keuangan yang dapat diklasifikasikan sebagai rasio likuiditas salah satunya

dalam penelitian saat ini adalah rasio lancar (current ratio). Rasio likuiditas ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin tinggi

pula tingkat likuiditas perusahaan yang artinya semakin besar kemampuan

perusahaan dalam membiayai kewajiban jangka pendeknya.

Tingkat likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. Disatu sisi, tingkat

likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan

perusahaan. Dengan kondisi seperti ini, perusahaan cenderung untuk

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar
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karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel (Fitriani,2001). Rasio

Likuiditas dapat diukur dengan rumus Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim

(2007:77) :

aktiva lancar
Rasio Lancar (current rasio)=

hutang lancar

Tetapi dilain pihak, likuiditas dapat juga dipandang sebagai ukuran kinerja

manajer dalam mengelola keuangan perusahaan. Dari sisi ini, perusahaan dengan

likuiditas rendah cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi kepada pihak

eksternal sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen.

2.4.4 Pengaruh Solvabilitas

Solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup

selama jangka waktu yang lama. Solvabilitas menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk membayar kembali hutang atau kewajiban-kewajiban jangka

panjang. Faktor ini sangat penting terhadap struktur modal suatu perusahaan.

Struktur modal dalam setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi modal sendiri

dan modal yang berasal dari kreditur yang disebut hutang atau modal asing.

Perusahaan yang mempunyai proporsi hutang lebih banyak dalam struktur

permodalannya akan membiayai keagenan yang besar. Kreditur dalam

memberikan pinjaman atau hutang kepada perusahaan memerlukan informasi

secara menyeluruh mengenai solvabilitas perusahaan yang diimplementasikan

pada hutang dan asset perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang mempunyai
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komposisi hutang yang tinggi wajib memenuhi kebutuhan informasi yang

cukup memadai bagi kreditur.

Dengan kata lain  menurut penulis uraian diatas dapat disimpulkan

bahwa tingkat solvabilitas perusahaan sangat mempengaruhi keluasan

pengungkapan yang diberikan dalam laporan keuangan tahunan

perusahaan.

Namun berdasarkan hasil penelitan sebelumnya ada yang sejalan

dengan argumen penulis namun ada juga yang bertolak belakang.

Penelitan-penelitan tersebut antara lain adalah penelitian yang dilakukan

oleh Wallace (1995). Penelitan Wallace (1995) sejalan dengan argumen

penulis, dalam penelitiannya dikatakan bahwa suatu perusahaan yang rasio

solvabilitasnya tinggi, cenderung untuk memenuhi kebutuhan informasi

untuk krediturnya,sehingga tingkat solvabilitas mempengaruhi keluasan

pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan. Sedangkan penelitian

yang bertolak belakang dengan argumen penulis adalah penelitian yang

dilakukan oleh Irawan (2006) dimana dikatakan bahwa variabel leverage

(solvabilitas) tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan

laporan keuangan. Namun ada juga penelitian yang membuat peneliti ingin

menguji kembali faktor solvabilitas ini, yaitu merujuk pada penelitian

Yuliansyah (2007) dimana dikatakan bahwa tingkat solvabilitas (debt

equity to total asset) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat keluasan

pengungkapan laporan keuangan (indeks disclosure), namun tidak

signifikan.
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Dari uraian tersebut penulis ingin menguji kembali apakah faktor

solvabilitas berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan pada laporan

keuangan tahunan perusahaan. Rasio Solvabilitas dapat diukur dengan rumus

Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim (2007:81) :

Total Liabilities

DTA(Total Debt To Total Assets Ratio)=

Total asset

2.4.5 Pengaruh Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen

perusahaan secara keseluruhan, dan ditunjukkan dengan besarnya laba yang

diperoleh perusahaan. Faktor ini menggambarkan pengaruh gabungan dari

likuiditas, pengelolaan aset, dan pengelolaan hutang terhadap hasil-hasil operasi.

Artinya hasil dari faktor ini menunjukkan pula bagaimana manajemen mengelola

aset dan hutangnya. Semakin baik manajemen mengelola aset dan hutangnya

maka tingkat profitabilitas akan meningkat. Fitriani (2001) membuktikan bahwa

variabel net profit margin mempunyai hubungan positif dengan kelengkapan

pengungkapan Jadi semakin tinggi net profit margin suatu perusahaan maka

semakin tinggi indeks kelengkapan pengungkapannya. Net Profit Margin dihitung

dengan rumus Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim (2007:83) :

Net profit after tax

Net Profit Margin =
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Net sales

2.4.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan

Zarzeski (1996) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah

total asset perusahaan, berhubungan positif dengan pengungkapan. Sebab

perusahaan besar rata-rata cenderung berpotensi besar atas permintaan

publik (publik banyak menginginkan informasi perusahaan tersebut). Oleh

sebab itu, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar informasi yang

perlu diungkapkan.

Menurut pendapat penulis ada empat argumen yang dapat

menjelaskan mengapa perusahaan yang besar lebih mungkin untuk

mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan dengan perusahaan

kecil. Pertama, perusahaan luas, sehingga diperlukan lebih banyak

pengungkapan karena tuntutan dari para pemegang saham. Ketiga,

perusahaan besar lebih mungkin untuk merekrut sumber daya manusia

dengan kualifikasi yang tinggi, yang diperlukan untuk menerapkan sistem

pelaporan yang canggih. Keempat, manejer perusahaan yang lebih kecil

tampaknya percaya bahwa semakin banyak informasi yang diungkapkan

dapat membahayakan potensi kompetitif perusahaan.
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Penelitian yang mendukung argumen diatas, diantaranya adalah penelitian

yang dilakukan oleh Yuniati (2003), di dalam penelitiannya 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), hasil dari penelitiannya terhadap 45 perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2001-2004 menunjukkan bahwa

variabel ukuran perusahaan mempengaruhi keluasan pengungkapan pada laporan

tahunan perusahaan.

Yuliansyah (2007) juga mengatakan bahwa ukuran perusahaan (total

aktiva)  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keluasan

pengungkapan laporan keuangan (indeks disclosure) sektor industri barang

konsumsi yang go public di BEJ.

Fitriani (2001) menunjukkan bahwa variabel size mempunyai hubungan

positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan Variable ukuran

perusahaan dapat diukur melalui ukuran asset, penjualan bersih, dan kapitalisasi

pasar Fitriani (2001).

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset

2.4.7 Pengaruh Status Perusahaan

Status perusahaan, terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan

untuk kemungkinan perusahaan yang berstatus asing memberikan pengungkapan

yang lebih luas dibanding perusahaan domestik. Pertama perusahaan dengan
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penanam modal asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik, misalnya dalam

bidang akuntansi, dari perusahaan induknya di luar negeri. Kedua, perusahaan

yang berstatus asing mungkin mempunyai system informasi manajemen yang

lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan  pengendalian internal dan kebutuhan

informasi perusahaan induknya. Terakhir, kemungkinan juga terdapat permintaan

informasi yang lebih besar kepada perusahaan berstatus asing dari pelanggan,

pemasok, analisis dan masyarakat pada umumnya. Status perusahaan

menggunakan variabel dummy yang penggolongannya dilakukan dengan

memberikan notasi 0 untuk perusahaan penanam modal dalam negeri (PMDN)

dan diberi notasi 1 untuk  perusahaan penanam modal asing (PMA). Perusahaan

dengan status PMA akan memberikan pengungkapan yang lebih luas dibanding

perusahaan domestik. Perusahaan besar dianggap mempunyai informasi yang

lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil. Fitriani (2001) dalam penelitiannya

menunjukknan bahwa status perusahaan mempunyai hubungan negatif dengan

kelengkapan pengungkapan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami

dan tidak menimbulkan salah interpretasi apabila laporan keuangan dilengkapi

dengan pengungkapan (disclosure) yang memadai. Memberikan informasi yang

memadai diharapkan akan berguna dalam pembuatan keputusan oleh pihak-pihak

pengguna laporan keuangan. Pihak di luar perusahaan merupakan pihak yang

kurang diuntungkan berkenaan dengan akses informasi karena mereka hanya
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dapat mengandalkan informasi yang diumumkan secara publik oleh perusahaan.

Dalam kondisi tersebut ada kalanya ketidaktahuan pihak luar atas kondisi

perusahaan akan merugikan perusahaan itu sendiri karena investor akan

menganggap perusahaan buruk dan menawar lebih rendah dari harga pasar saham.

Terdapat dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan

yang ditetapkan oleh standar. Yang pertama adalah pengungkapan wajib

(mandatory disclosure) yaitu pengungkapan minimum yang diharuskan oleh

standar akuntansi yang berlaku, dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh

BAPEPAM dan IAI. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan

informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk

mengungkapkannya. Kedua adalah pengungkapan sukarela (voluntary disclosure)

yaitu pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan

tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Salah satu cara bagi manajer untuk

meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela

secara lebih luas.

Pengungkapan sukarela dapat membantu investor dalam memahami

strategi bisnis manajemen. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten

dalam rangka keterbukaan di pasar modal sangat penting untuk membangkitkan

kembali minat dan kepercayaan masyarakat internasional untuk berinvestasi di

Indonesia yang beberapa tahun ini mengalami krisis ekonomi.

Berbagai penelitian tentang topik ini pada prinsipnya kurang lebih sama,

meskipun menggunakan konsep yang berbeda-beda. Penelitian saat ini akan

mencoba menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keluasan



39

pengungkapan informasi laporan tahunan pada perusahaan, khususnya perusahaan

manufaktur yang listing di BEI.

Adapun studi empiris yang mendukung terhadap penelitian yang

akan dilakukan, yaitu merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya,

khususnya penelitian yang dilakukan oleh Lucianna (2007).

Perbedaan dengan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya

terletak pada sampel perusahaan yang digunakan dan periode data yang

diteliti. Penelitian saat ini menggunakan perusahaan pertambangan yang

terdaftar di BEI periode 2008 sampai dengan 2010 yang terdiri dari faktor

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, ukuran perusahaan dan status

perusahaan serta periode data yang diteliti, yaitu menggunakan data

laporan keuangan tahun 2008 sampai dengan 2010.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut :

“ Terdapat pengaruh dari faktor likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, ukuran

perusahaan dan status modal perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan

 Tingkat  Likuiditas

 Tingkat Solvabilitas

 Tingkat Profitabilitas

 Ukuran  Perusahaan

 Status Perusahaan







Kelengkapan Pengungkapan Laporan

Tahunan Perusahaan
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informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan Pertambangan yang listing

di BEI”

2.6 Hipotesis Penelitian

2.6.1 Pengaruh rasio likuiditas terhadap kelengkapan pengungkapan

laporan tahunan

Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan  perusahaan

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek kepada kreditur jangka pendek (Dwi

Prastowo dan Rifka Juliaty: 78). Cooke (1989) dalam Marwata (2001)

menjelaskan bahwa tingkat likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. Disatu sisi,

tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan

perusahaan. Perusahaan semacam ini cenderung untuk melakukan pengungkapan

informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan  bahwa

perusahaan itu kredibel Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis :

H1 : rasio likuiditas berpengaruh terhadapa kelengkapan pengungkapan

laporan tahunan perusahaan

2.6.2 Pengaruh rasio solvabilitas terhadap kelengkapan pengungkapan

laporan tahunan

Ainun na’im dan Fuad rakhman (2000) membuktikan  bahwa rasio

solvabilitas mempunyai hubungan positif dengan kelengkapan pengungkapan.

Sebaliknya, Fitriani (2001) dalam penelitianya menunjukkan  bahwa rasio

solvabilitas tidak mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap  kelengkapan

pengungkapan  wajib dan sukarela. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis

:
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H2 : rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan

laporan tahunan perusahaan

2.6.3 Pengaruh rasio net profit margin terhadap kelengkapan

pengungkapan laporan tahunan

Net profit margin adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan laba bersih  dalam tingkat penjualan tertentu. Semakin tinggi

profit margin maka akan semakin tinggi pengungkapan. Shingvi dan Desai

(1971) dalam Binsar H.Simanjuntak  dan Lusy Widiastuti (2004:357)

menjelaskan bahwa profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer

untuk memberikan informasi yang lebih rinci. Dari uraian diatas dapat

dirumuskan hipotesis

H3 : rasio net profit margin berpengaruh terhadap kelengkapan

pengungkapan laporan tahunan perusahaan

2.6.4 Pengaruh ukuran perusahaan  terhadap kelengkapan pengungkapan

laporan tahunan

Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih

banyak daripada perusahaan kecil. Terdapat beberapa penjelasan mengenai hal

tersebut teori keagenan menyataka bahwa perusahaan besar memiliki biaya

keagenan yang lebih besar  daripada perusahaan kecil (Jensen dan

Meckling,1976) dalam Marwata (2001:18). Perusahaan besar mungkin akan

mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi

biaya keagenan tersebut

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis :
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H4: ukuran perusahaan  berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan

laporan tahunan perusahaan

2.6.5 Pengaruh status  perusahaan  terhadap kelengkapan pengungkapan

laporan tahunan

Susanto (1992) mengatakan dalam penelitiannya bahwa afiliasi perusahaan

dengan perusahaan asing (multinasional) mungkin akan melakukan pengungkapan

yang lebih luas. Terdapat beberapa alasan mengenai dugaan ini. Pertama,

perusahaan berbasis asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik, misalnya

dalam bidang akuntansi, dari perusahaan induknya diluar negeri. Kedua,

perusahan berbasis asing mungkin mempunyai system informasi manajamen yang

lebih efisine untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan

informasi induk perusahaan. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis :

H5: status  perusahaan  berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan

laporan tahunan perusahaan


