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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan berubahnya kondisi lingkungan ekonomi serta persaingan 

dunia usaha yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk lebih transparan dalam 

mengungkapkan informasi perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan 

keuangan merupakan sumber untuk menginformasikan kepada para pemakai 

laporan keuangan seperti direktur, manajer, para investor atau para pemegang 

saham agar dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam 

perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu informasi secara 

formal yang wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak 

manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta sarana informasi yang 

memungkinkan pihak-pihak di luar manajemen untuk mengetahui kondisi 

perusahaan. 

Laporan tahunan perusahaan dapat memberikan gambaran kinerja selama 

satu tahun, dan dapat menjelaskan masa depan perusahaan tersebut (Widiyastuti, 

2002). Pengungkapan laporan keuangan yang memadai bisa ditempuh melalui 

penerapan informasi yang baik. Informasi yang diungkap dalam laporan keuangan 

harus jelas berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan karena para 

pemakai ini berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi (Chariri dan 

Ghozali, 2007:377-378). Luasnya cakupan atau kelengkapan (comprehensiveness) 

adalah suatu bentuk kualitas. Kualitas tampak sebagai atribut yang penting dari 

suatu informasi akuntansi (Imhoff, 1992 dalam Nugraheni dkk, 2002:77). 
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Kata pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi atau tidak 

menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan 

mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan 

penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Informasi yang 

diungkapkan dalam laporan keuangan harus lengkap, jelas dan menggambarkan 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan hasil operasi 

unit usaha tersebut.  

Pengungkapan dapat dibedakan berdasar apakah pengungkapan tersebut 

merupakan pengungkapan wajib atau sukarela. Pengungkapan informasi wajib 

ataupun sukarela adalah cara yang efektif untuk mempublikasikan informasi 

keuangan terkait dengan kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. 

Banyak perusahaan mengungkapkan informasi yang tidak diwajibkan, karena itu 

disebut pengungkapan sukarela. Adanya kebutuhan informasi bagi investor dan 

para analisis untuk menilai waktu dan ketidakpastian aliran kas pada waktu 

sekarang dan masa depan, sehingga dapat menilai perusahaan dan mengambil 

keputusan. Agar memenuhi kebutuhan tersebut maka perusahaan-perusahaan 

memberikan informasi secara sukarela yang menjadi informasi yang sangat penting 

bagi investor dan pemakai informasi lainnya dalam membuat keputusan lebih baik, 

karena pengungkapan wajib dianggap belum dapat mencukupi dalam menyediakan 

informasi bagi investor.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk membuat penelitian 

yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan 

Sukarela pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka 

permasalahan yang akan diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela  laporan keuangan? 

2. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela 

laporan keuangan?  

3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela laporan keuangan?  

4. Apakah ukuran auditor berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela laporan keuangan?  

5. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela laporan keuangan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini 

antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

sukarela  laporan keuangan, 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap pengungkapan sukarela 

laporan keuangan, 
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3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

sukarela laporan keuangan, 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran auditor terhadap pengungkapan 

sukarela laporan keuangan, 

5. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan 

sukarela laporan keuangan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Bagi investor, penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan yang bermanfaat bagi para investor untuk pengambilan 

keputusan investasi di pasar modal, 

2. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan yang berharga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang 

timbul dari pelaksanaan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan yang dapat membantu perkembangan penelitian dimasa 

yang akan datang. 

 

1.4  Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan, penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-

masing bab saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Sistematika 

pembahasan ini memberikan gambaran isi setiap bab untuk mempermudah dan 

memahami penelitian ini. Isi penelitian secara garis besar adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang 

relevan untuk digunakan sebagai dasar pemikiran dan penulisan skripsi ini. 

Bagian ini juga menguraikan model penelitian, penjelasan variabel, 

hubungan antara variabel serta kerangka hipotesis yang digunakan sebagai 

dasar dalam menganalisis dan membahas penelitian ini.       

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, objek yang akan 

diteliti, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam menguji penelitian.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya.  

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini mengemukakan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan, keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, 

dan rekomendasi bagi penelitian di masa mendatang. 
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