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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin pesatnya perkembangan zaman dan semakin canggih teknologi 

yang digunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan dan dapat menghasilkan 

pendapatan. Dalam globalisasi ekonomi dinamis, perusahaan harus terlibat dalam 

sebuah adaptasi dan evolusi agar dapat nertahan hidup (Berbegal-Mirabnet, 

Gracia, & Soraino, 2015). Ketatnya persaingan global mengharuskan bisnis 

kontemporer mencari pengetahuan dan kemampuan di luar pasar mereka (Hsu, 

Lien, & Chen, 2015).  

Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat di indonesia pada saat 

ini dan kondisi ekonomi yang tidak menentu banyak berpengaruh pada dunia 

usaha. saat ini sudah banyak perusahaan yang menjual sahamnya kepada 

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

modal, para pelaku pasar mendasarkan keputusannya pada informasi yang 

diterimanya, diantaranya berasal dari laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan 

keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai  

suatu perusahaan (Fahmi, 2013). 

Bagi pihak-pihak di luar manajemen suatu perusahaan, laporan keuangan 

merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka untuk mengetahui 

kondisi suatu perusahaan pada suatu masa pelaporan. Informasi yang didapat dari 
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suatu laporan keuangan perusahaan tergantung pada tingkat pengungkapan 

(disclosure) dari laporan keuangan yang bersangkutan. Pengungkapan informasi 

dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat digunakan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang cermat 

dan tepat (Nugroho, 2011). 

Pengungkapan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai penyajian 

informasi yang diperlukan untuk mencapai operasi yang optimum dalam pasar 

modal yang efisien. Hal ini menyiratkan bahwa harus disajikan informasi yang 

cukup agar memungkinkan diprediksinya kecenderungan (trend) dividen masa 

depan serta variabilitas dan kovariabilitas imbalan masa depan dalam pasar 

tersebut (Hendriksen & Van Breda, 2002). 

Tujuan laporan keuangan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) 

(2015) dalam PSAK No. 1 adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi 

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

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Hal ini 

juga didukung tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (Mandatory 

Disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure). Pengungkapam 

wajib adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang 

berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan di 
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Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM-LK. 

Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen 

perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainya yang 

dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan yang 

terkait.  

Fenomena yang terjadi di Indonesia pada saat ini, masih banyak Emiten 

yang melakukan kesalahan dan tidak transparan dalam menyajikan informasi 

keuangan perusahaannya. Seperti yang terjadi pada PT Inovisi Infracom Tbk, 

Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan sekitar delapan kesalahan dalam laporan 

keuangan perusahaan investasi itu pada kuartal III-2014 (Idris, 2015). Saat ini, 

baik BEI maupun investor masih menunggu penjelasan perusahaan soal laporan 

keuangan yang banyak salah itu. Karena banyaknya kesalahan yang ada dalam 

laporan keuangan PT Inovisi Infracom Tbk, hal ini terkesan seperti adanya 

manipulasi terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk membohongi 

investor. Pasalnya, para penyusun laporan keuangan perusahaan tersebut bukan 

anak baru dan sudah sekelas perusahaan terbuka dengan jam terbang tinggi. 

Sehingga wajar investor menduga adanya upaya manipulasi laporan keuangan. 

Tetapi selain hal itu, mungkin memang ada ketidaksengajaan dalam pelaporan 

keuangan, seperti ada akun-akun yang tidak dimasukkan atau dihilangkan (Idris, 

2015). Kasus ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan atas laporan 

keuangan perusahaan tersebut belum sepenuhnya mengikuti standar yang berlaku, 

dan hal ini dapat menyebabkan kepercayaan investor berkurang untuk mengambil 

keputusan berinvestasi.  
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Banyaknya kekurangan dalam penyajian informasi keuangan oleh 

beberapa Emiten yang di Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (Bapepam-LK) mengganti peraturan tentang penyajian dan 

pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Peraturan baru 

ini sebagai penyempurnaan atas peraturan sebelumnya. Peraturan baru itu adalah 

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

347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai 

struktur, isi, dan persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan yang harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, baik 

kepada masyarakat maupun Bapepam-LK. Peraturan ini merupakan pedoman 

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara umum yang wajib 

diterapkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam menyusun laporan 

keuangan. Dengan dikeluarkannya peraturan baru ini, menunjukkan bahwa 

peraturan sebelumnya belum signifikan mempengaruhi keluasan pengungkapan 

laporan keuangan suatu perusahaan. Disclosure yang luas dibutuhkan oleh para 

pengguna informasi khususnya investor dan kreditor, namun tidak semua 

informasi perusahaan diungkapkan secara detail dan transparan. 

Banyaknya informasi tersebut harus diungkapkan tidak hanya tergantung 

pada keahlian pembaca, akan tetapi juga pada standar yang dibutuhkan. Tiga 

konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan yang 

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

pengungkapan lengkap (full disclosure). Yang paling banyak digunakan dari 

ketiga pengungkapan ini adalah pengungkapan yang memadai (adequate 

disclosure), tetapi ungkapan ini menyiratkan jumlah pengungkapan minimum 
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yang sejalan dengan tujuan negatif membuat laporan tersebut tidak menyesatkan. 

Wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih positif. Akan tetapi, 

pengungkapan informasi yang signifikan bagi investor serta pihak-pihak lainnya 

seharusnya memadai, wajar, lengkap (Hendriksen & Van Breda, 2002). 

Dasar perlunya praktek pengungkapan laporan keuangan oleh 

manajemen kepada pemegang saham dijelaskan dalam agency theory. Teori 

keagenan membahas hubungan antara pricipal dengan agent, dimana yang 

dimaksud principal adalah pemegang saham dan agent adalah manajemen sebagai 

pengelola perusahaan.  

Agency Theory mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham 

(shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Hubungan 

keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) 

memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal 

serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi 

prinsipal (Ichsan, 2013). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka 

agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh 

prinsipal. 

Struktur kepemilikan (kepemilikan pemerintah dan manajerial) dapat 

disebut sebagai salah satu mekanisme kepemilikan perusahaan yang paling 

penting. Oleh karena itu, diharapkan investor pemerintah akan lebih memiliki 

motivasi untuk mengawasi proses pengungkapan perusahaan dan juga perusahaan 

dapat meningkatkan ekspektasi investor negara yang merupakan salah satu 

penerima manfaat terpenting di perusahaan melalui peningkatan kualitas 

pengungkapan informasi. 
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Teori struktur kepemilikan Jensen & Meckling (1976) mengisyaratkan 

bahwa ada hubungan positif antara manajer dengan nilai perusahaan. masalah 

agensi akan sangat berkurang dengan sendirinya karena manajer akan dicatat 

kinerjanya oleh pasar, baik manajer yang ada dalam perusahaan maupun berasal 

dari luar perusahaan. Sujoko & Soebiantoro (2007) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan 

kinerjanya, karena mereka ikut memiliki perusahaan. 

Dalam sebuah perusahaan tentunya memilki laporan keuangan yang 

harus dibuat oleh pihak manajemen secara teratur. Laporan keuangan pada  

dasarnya ialah hasil dari proses akuntansi yang disajikan dalam bentuk kuantitatif 

dimana informasi-informasi yang disajikan didalamnya merupakan sumber utama 

informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen kepada pihak-pihak di 

dalam perusahaan maupun di luar perusahaan (Sudarmadji, 2007). 

Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan secara detil akan 

menunjukkan bagaimana keadaan perusahaan tersebut. Karena dalam sebuah 

perusahaan yang berjalan, laporan keuangan sangatlah penting untuk menjadi 

tolak ukur para investor. Proses pembuatan laporan keuangan tidak lepas dari 

pengungkapan laporan keuangan, karena pengungkapan laporan keuangan 

memberikan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan. Pengungkapan yang 

lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan dari 

beberapa pihak. (Hendriksen, 1987). 

Seusai dengan penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan dalam 

melaksanakan penelitian tentang pengungkapan laporan keuangan  dan 

mengambil judul “Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap 
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Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017” 

 

1.2  Perumusan Masalah  

Jumlah akurasi dalam pengungkapan informasi dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan dan prediksi. Efendi (2015) memberi pernyataan,  

semakin tinggi kualitas dan akurasi pengungkapan informasi, semakin baik 

pembuatan keputusan dan prediksi. Selain, kualitas tinggi dari pengungkapan 

informasi dan asimetri informasi menyebabkan lebih banyak koordinasi antara 

manajer dan investor. Semakin asimetri antara manajer dan investor, semakin 

banyak investor akan mengharapkan efisiensi investasi (Nuswandari, 2009). 

Pengungkapan kasus sebagai hasil akhir dari proses akuntansi dan sumber 

informasi utama, yang sangat dipertimbangkan dan ditekankan oleh pengguna 

pengguna informasi akuntansi, mungkin diukur di bawah pengaruh prosedur 

akuntansi pemilihan manajemen (Kartika, 2009). Memilih prosedur akuntansi dan 

pengungkapan informasi mungkin memberikan kesempatan bagi manajer untuk 

memutuskan waktu untuk mengenali dan mengukur biaya dan pendapatan. 

Seperti diketahui, standar akuntansi telah menetapkan minimum untuk 

pengungkapan informasi. Selain itu, Bursa Saham telah membuat perusahaan 

mengungkapkan lebih banyak jumlah informasi dibandingkan dengan jumlah 

yang ditentukan oleh standar akuntansi dengan tujuan mendukung investor dan 

kejelasan di pasar.  

Pertanyaannya adalah faktor apa yang menyebabkan perbedaan dan 

peningkatan kualitas pengungkapan perusahaan? Adanya bukti-bukti yang sangat 
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tidak dapat beradaptasi terkait dengan efek struktur kepemilikan pada 

pengungkapan di negara-negara berkembang memperkenalkan beberapa 

ketidakpastian tentang jenis dan ekstrim hubungan ini di Iran dengan ekonomi 

yang berkembang. Keputusan pengungkapan keuangan perusahaan biasanya tidak 

dibuat dalam ruang hampa dan pelaporan keuangan adalah salah satu cara 

bagaimana informasi ditransfer dan kombinasi sumber komunikasi, kuantitas, dan 

kualitas informasi yang diungkapkan tergantung pada banyak faktor yang perlu 

diselidiki untuk memiliki pemahaman umum tentang prosedur pengungkapan 

(Aping & Sautner, 2010).  

Baridwan et al., (2001) menyatakan, evaluasi eksperimental dari variabel 

yang mempengaruhi kualitas pengungkapan memberikan peluang yang membantu 

meningkatkan kualitas pengungkapan. Investigasi laporan tahunan perusahaan 

menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan berbeda dalam laporan tersebut dan 

perbedaan pengungkapan perusahaan adalah sebagian besar fungsi dari jenis 

hubungan antara kepemilikan dan manajemen perusahaan dalam berbagai aspek 

dan juga penilaian mereka tentang pengungkapan informasi untuk tujuan 

investasi. 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian  

Identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kepemilikan Pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan 

laporan keuangan ? 

2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 

laporan keuangan ? 
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3. Apakah Kepemlikikan Manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan 

laporan keuangan ? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan laporan 

keuangan ? 

5. Apakah kinerja perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan 

keuangan ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1.4.1   Tujuan Penelitian  

1. Untuk melihat hasil analisa apakah ada dampak kepemilikan pemerintah 

terhadap pengungkapan laporan keuangan. 

2. Untuk melihat hasil analisa apkah ada dampak kepemilikan institusional 

terhadap pengungkapan laporan keuangan. 

3. Untuk melihat analisa apakah ada dampak kepemilikan manajerial 

terhadap pengungkapan laporan keuangan. 

4. Untuk melihat hasil analisa apakah ada dampak profitabilitas terhadap 

pengungkapan laporan keuangan. 

5. Untuk melihat hasil analisa apakah ada dampak kinerja perusahaan  

terhadap pengungkapan laporan keuangan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari pen elitian mengenai pengungkapan laporan 

keuangan kepada : 

1. Akademis  
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Manfaat bagi Akademis yaitu dapat memberikan pelajaran terhadap 

penulis tentang hubungan antara sebuah perusahaan dan struktur 

organisasi yang terkait agar mengetahui bahwa apa saja komponen 

komponen yang harus di perhatikan secara material maupun fisikal untuk 

sebuah perusahaan agar memiliki kualitas yang baik. Dan dapat dijadikan 

sumber ilmu untuk menjalankan sebuah perusahaan yang memiliki 

kualitas dan kuantitas.  

2. Praktisi  

Manfaat bagi Praktisi yaitu dapat memberikan informasi di masa yang 

akan datang tentang pengaruh antara kinerja karyawan dengan 

kepemilikan struktur dan juga dapat mengetahui laporan keuangan yang 

baik atau buruk di sebuah perusahaan. 

3. Bagi Perusahaan 

Manfaat bagi perusahaan yaitu bisa menjadi motivasi dan berlomba-

lomba untuk menjadi perusahaan yang berkualitas dan terbaik. Mengukur 

grafik kinerja karyawan yang ada di perusahaan agar dapat mengatahui 

mana yang harus di tingkatkan dan mana yang harus di perthankan demi 

pencapaian-perncapain yang sudah di bentuk dan akan di realisasikan di 

masa yang akan datang.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Dalam bab satu pendahuluan, terdapat mengenai pembahasan 

latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika pembahasan dari penelitian yg di buat.   

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESA 

Dalam bab dua kerangka teoritis dan perumusan hipotesa, 

membahasa mengenai model-model penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian yang ada di dalam skripsi yang 

di bahasa, serta dikembangkan dalam penjelasan perumusan 

hipotesa. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab tiga metode penelitian, menguraikan tentang 

rancangan dan objek penelitian, dan definisi dari variabel yang 

akan di uji dalam penelitian ini, serta teknik pengumpulan data 

yang diperlukan dalam menganalisis data penelitian.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab empat yaitu analisis dan pembahasan, terdapat 

tentang penjelasan dan penjabaran dari hasil data yang sudah di 

uji. Penjelasan mengenai nilai-nilai yang ada pada hasil uji data 

antara variabel dependen dan variabel independen peniliti. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab lima yang dimana membahas tentang ringkasan atau 

kesimpulan akhir dari penjelasan-pernjelasan yang sudah 

dijabarkan oleh peneliti, dan tentang keterbatasan dalam hal 
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penelitian yang dilakukan, serta kritik dan saran yang di 

kemukakan oleh peneliti.   
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