
 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi  yang secara formal wajib 

dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap 

pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan 

bagi pihak-pihak di luar manajemen, untuk mengetahui kondisi perusahaan. 

Manajer perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap laporan 

keuangan perusahaan dituntut untuk dapat mengungkapkan informasi mengenai 

perusahaan secara transparan bagi pengguna laporan keuangan 

 

Pengungkapan dalam laporan keuangan ada dua macam yaitu pengungkapan 

wajib (mandatory disclosure) yang merupakan pengungkapan yang diwajibkan 

peraturan pemerintah (dalam hal ini Bappepam), dan pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure) yang merupakan pengungkapan di luar dari yang telah 

ditentukan. Peraturan mengenai pengungkapan wajib diatur dalam peraturan 

BAPEPAM No.SE – 02 /PM/2002, sedangkan pengungkapan sukarela merupakan 

pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan 

informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai 

laporan keuangan (Almilia, 2007). 
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Penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Marwata (2001) dalam penelitiannya terhadap kualitas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia, 

menyatakan bahwa kualitas ungkapan sukarela tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan likuiditas dan struktur kepemilikan perusahaan, sedangkan pada 

size perusahaan ditemukan hubungan yang positif dengan kualitas pengungkapan 

sukarela.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2001) bertujuan untuk mengkaji apakah 

terdapat perbedaan yang signifikan dan bersifat matematis dalam hal keluasan 

pengungkapan wajib dan sukarela perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

sistematik mengenai tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

tahun 1999 diantara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi indeks kelengkapan pengungkapan wajib adalah size 

perusahaan, status perusahaan, jenis perusahaan, net profit margin dan KAP. 

sedangkan pengungkapan sukarela dipengaruhi variabel diatas kecuali jenis 

perusahaan. Tingkat likuiditas, leverage, dan struktur kepemilikan (porsi saham 

publik)  tidak mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Simanjutak dan Widiastuti (2004) 

bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari likuiditas, profitabilitas, 

porsi kepemilikan saham oleh investor luar dan umur perusahaan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada berbagai industri manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menyatakan bahwa secara 
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bersama-sama variabel likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan saham oleh 

investor luar dan umur perusahaan mampu mempengaruhi kelengkapan laporan 

keuangan pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan secara 

parsial hanya variabel - variabel profitabilitas dan porsi kepemilikan saham publik 

yang mempengaruhi kelengkapan laporan keuangan pada industri manufaktur. 

 

Berbagai penelitian tentang pengungkapan informasi pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI telah banyak dilakukan, namun masih terdapat perbedaan hasil. 

Hasil penelitian tersebut beragam, mungkin dikarenakan perbedaan sifat variabel 

independen dan variabel dependen yang diteliti, perbedaan periode pengamatan, 

jenis pengungkapan, peraturan yang berlaku dan/atau perbedaan dalam 

metodologi statistik yang digunakan. 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul:  “PENGARUH KINERJA KEUANGAN 

DAN PORSI SAHAM PUBLIK TERHADAP TINGKAT 

PENGUNGKAPAN LAPORAN TAHUNAN PADA INDUSTRI FOOD AND 

BEVERAGE  YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA” 
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1.2. Permasalahan  

1.2.1. Perumusan Masalah 

Pengungkapan informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan adalah 

salah satu hal yang menjadi fokus utama pengguna laporan keuangan, khususnya 

investor, untuk mengambil keputusan sehubungan dengan perusahaan yang 

bersangkutan. Pengungkapan dalam laporan keuangan menjadi sarana perusahaan 

untuk mewujudkan transparansi mengenai informasi berkaitan dengan 

perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan 

keuangan. 

Penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan 

oleh Marwata (2001) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara likuiditas dan porsi saham publik dengan kualitas ungkapan sukarela 

perusahaan publik di Indonesia . Fitriani (2001) dalam penelitian terhadap 

perusahaan di BEI menyatakan bahwa likuiditas dan leverage tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela. 

Hasil penelitian Binsar dan Widiastuti (2004) berbeda dengan penelitian Fitriani 

(2001), dimana penelitian Binsar dan Widiastuti(2004) menyimpulkan bahwa 

likuiditas, profitabilitas, dan porsi saham publik mempengaruhi kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan pada industri food and beverage di Indonesia.  
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Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan 

pengungkapan laporan tahunan pada industri food and beverage yang 

listing di BEI. 

2. Apakah porsi saham publik berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan 

pengungkapan laporan tahunan pada industri food and beverage yang 

listing di BEI. 

1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi bukti empiris pengaruh kinerja 

keuangan dan porsi saham publik terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan 

informasi akuntansi pada industri  food and beverage yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademisi 

Dapat memberikan referensi dan kontribusi terkait dengan tingkat 

kelengkapan pengungkapan informasi akuntansi pada industri food and 

beverage yang listing di BEI. 
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2. Bagi Investor 

Dapat memberikan referensi dan kontribusi bagi para investor untuk 

menilai informasi mengenai suatu perusahaan dalam rangka pengambilan 

keputusan ekonomi. 

3. Bagi Pemerintah 

Diharapkan dapat memberikan penjelasan atau bukti empiris mengenai 

tingkat kelengkapan pengungkapan informasi akuntansi yang dipengaruhi 

kinerja keuangan dan porsi saham publik. 

 


