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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Laporan keuangan dikenal sebagai tahapan pelaporan keuangan dalam 

proses ini melibatkan pembuatan dan publikasi penerapan informasi keuangan 

oleh pengguna yang berbeda. Dengan kata lain, ruang lingkup pelaporan 

keuangan dimulai dari standar pelaporan untuk menyediakan laporan keuangan 

untuk jaminan publikasi dan pemakaian (Mahdi Salehi & Gah, 2017). Menurut 

Alhazaimeh, Palaniappan, dan Almsafir (2014) pengungkapan akuntansi sangat 

penting bagi pemangku kepentingan untuk memberikan informasi yang 

diperlukan dan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. 

 Devi dan Suardana (2014) berpendapat bahwa suatu laporan keuangan 

berguna bagi sebagian pengguna informasi yang membutuhkan dimana laporan 

disajikan dapat dimengerti, signifikan, handal, dan dapat dibandingkan. Dimana 

suatu informasi bergantung pada informasi laporan keuangan pada tingkat 

kelengkapan pengungkapan (disclosure) yang bersangkutan. Setiap perusahaan 

diminta untuk dapat mengungkapkan laporan keuangan secara terbuka dan 

membantu pengambilan keputusan dalam melakukan investasi. Sefty (2016) 

pengungkapan laporan keuangan merupakan informasi menjadi sumber untuk 

suatu pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Keputusan investasi akan 

berpengaruh pada peyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

diungkapkan terperinci akan menarik perhatian atau minat bagi para investor 

untuk penanaman modal. Pada keadaan seperti sekarang ini pengungkapan wajib 

dianggap tidak sesuai dengan kapasitas perusahaan, sehingga perusahaan dituntut 

untuk melaksanakan pengungkapan secara terperinci dalam menjelaskan laporan 

keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan diungkapkan akan 

berpengaruh pada penggambaran keadaan perusahaan dalam waktu di masa 

mendatang.  

 Neliana (2018) terdapat dua jenis pengungkapan laporan keuangan sesuai 

aturan ketentuan yang telah diatur yakni pengungkapan wajib dan sukarela. 

Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah pengungkapan minimum 
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yang dibuat dan diatur oleh lembaga yang berwajib. Pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure) yakni pengungkapan dengan menggunakan sukarela tanpa 

adanya diatur lembaga yang berwajib. Semakin kuatnya persaingan, maka 

perusahaan berlomba-lomba untuk menaikkan kapasitasnya dengan cara 

mengungkapkan lebih banyak dan detail laporan tahunan.  

 Pada latar belakang sudah dijelaskan jadi, penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai analisis pengaruh pengungkapan kualitas laporan keuangan 

perusahaan non finansial pada perusahaan Bursa Efek Indonesia.  

 

1.2  Urgensi Penelitian  

 Contoh peristiwa terjadi semakin menjelaskan bahwa pentingnya suatu 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan untuk pemangku kepentingan. 

Adapaun kejadian kasus di Indonesia adalah PT Petromine Energy Trading 

(merupakan anak perusahaan dari PT Bakrie & Brothers, Tbk). BAPEPAM-LK 

(Badan Pengawasan Pasar Modal – Laporan Keuangan) mendalami adanya 

perbedaan pencatatan laporan keuangan AKR Corporindo (AKRA) yang tertera 

pada transaksi Petromine atas pembelian bahan bakar seharga Rp 1,37 triliun. 

transaksi dicatatat pada pendapatan AKRA saat gabungan laporan keuangan 

tahunan PT Bakrie & Brothers, Tbk pada laporan laba atau rugi tersebut jumlah 

beban bahan bakar mencapai Rp 8,6 triliun. Beban pokok pendapatan Rp 8.6 

triliun maka transaksi Rp 1.37 triliun adalah 15,93% harus dicantumkan. Dari 

kasus ini menjelaskan bahwa pentingnya suatu pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan (Detik.com). 

  

1.3 Masalah Penelitian  

 Penjelasan di atas menjelaskan latar belakang, permasalahan dalam 

penelitian yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

kualitas pengungkapan laporan keuangan? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap kualitas  pengungkapan laporan keuangan?  
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3. Apakah leverage berpengaruh secara signifikan positif terhadap kualitas 

pengungkapan laporan keuangan? 

4. Apakah kepemilikan masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas  pengungkapan laporan keuangan?  

5. Apakah tipe auditor berpengaruh secara signifikan positif terhadap  

              kualitas pengungkapan laporan keuangan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

 Tujuan pada penelitian ini dikemukakan atas dasar penyebab-penyebab 

yang di ketahui oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

laporan keuangan. 

2. Mengetahui apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

laporan keuangan. 

3. Mengetahui apakah pengaruh leverage terhadap pengungkapan laporan 

keuangan. 

4. Mengetahui apakah pengaruh kepemilikan masyarakat terhadap  

pengungkapan  laporan keuangan. 

5. Mengetahui apakah pengaruh tipe auditor terhadap pengungkapan 

laporan keuangan. 

. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penilitian ini memberikan manfaat guna bagi para penelitian 

lain sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Dari penelitian ini menjadikan pedoman arahan untuk perusahaan agar 

dapat memberikan pertimbangan informasi bahan yang diberikan kepada 

bagian manajemen perusahaan tentang kualitas pengungkapan laporan 
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keuangan. Dengan diketahuinya pengungkapan ini jadi pihak manajemen 

perusahaan bisa mengambilkan keputusan mengenai pengelolaan kerja. 

2. Bagi Investor 

Dari penelitian ini bisa memberikan berita pada investor maupun calon 

investor untuk lebih memerhatikan bagian-bagian permodalan kerja yang 

dapat memengaruhi profit entitas. 

3. Bagi Akademisi 

Dari penelitian ini bisa menjadikan tambahan ilmu dibidang akuntansi. 

Hasil ini juga, bisa menjadikan pedoman untuk dipertimbangkan dan 

arahan untuk dikembangkan dari penelitian sebelumnya. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Pembahasan sistematika memiliki tujuan menyampaikan rincian secara 

umur mengisi isi dan penjelasan tiap bab pada skripsi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini terdiri dari latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan, serta manfaat penilitian juga 

sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bagian tersebut menyampaikan mengenai penjelasan teori, 

penemuan, penelitian saat sebelumnya, dan berbagai data lainnya 

menjadikan dasar pembuatan topik skripsi untuk dibahas, 

tinjauan pustaka, kerangka pendekatan, dan dasar dari bentuk 

teori. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bagian tersebut berisi tentang penelitian yang dipakai untuk 

kejadian yang dipecahkan, terdiri atas perancangan penelitian, 

objek penelitian, arti operasional variabel, sistem data yang 

dikumpul serta metode analisis data. 
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BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian tersebut berisi data pengolahan hasil sudah 

dikumpulkan, meliputi statistik deskriptif, hasil pengujian outlier, 

pengujian kualitas data yang terdiri atas pengujian validitas dan 

pengujian reliabilitas dan  pengujian hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian tersebut menjelaskan bagaimana hasil dari simpulan  

penelitian, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi pada 

penelitian selanjutnya.   
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