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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Laporan tahunan merupakan media utama penyampaian informasi oleh 

manajemen perusahaan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan tahunan 

mengomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada stakeholders. 

Laporan tahunan juga menjadi alat utama para manajer perusahaan untuk 

menunjukkan efektivitas pencapaian tujuan dan untuk melaksanakan fungsi 

pertanggungjawaban dalam organisasi. 

 Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan 

menjadi pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure). Pengungkapan wajib (mandatory) adalah pengungkapan 

informasi dalam laporan tahunan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. 

Peraturan mengenai praktik pengungkapan informasi perusahaan di Indonesia 

yang bersifat wajib (mandatory) diatur oleh Bapepam dalam Keputusan Ketua 

Bapepam No. Kep-38/PM/1996 dan lembaga profesi (Ikatan Akuntan Indonesia) 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2009) tentang 

penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, perusahaan juga dapat memberikan 

pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary) sebagai tambahan pengungkapan 

minimum yang telah ditetapkan. 

 Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan melebihi yang diwajibkan. 

Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk 

memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan 
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untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Meek dkk, 1995 

dalam Suripto, 1999). Oleh karena itu, kualitas pengungkapan sukarela juga 

menentukan kualitas perusahaan. Kualitas pengungkapan sukarela laporan 

tahunan dicerminkan oleh jumlah item pengungkapan sukarela yang diungkapkan. 

Menurut Amalia (2005) hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai pengungkapan 

sukarela antara lain statemen atau uraian mengenai strategi dan tujuan perusahaan, 

uraian mengenai rencana untuk tahun-tahun mendatang, jumlah pekerja, 

perubahan rasio-rasio keuangan, dan informasi keuangan maupun non-keuangan 

lainnya. 

 Informasi yang disampaikan oleh perusahaan dalam laporan tahunan 

tersebut sangat berguna bagi investor untuk dapat menganalisis kinerja 

perusahaan, serta dapat menurunkan risiko terjadinya asimetri informasi antara 

manajemen dengan investor. Menurut Murni (2004) asimetri informasi muncul 

ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di 

masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. 

Komalasari (2000) dalam Murni (2003) berpendapat ketika timbul asimetri 

informasi, keputusan ungkapan yang dibuat oleh manajer dapat memengaruhi 

harga saham, sebab asimetri informasi antara investor yang lebih terinformasi dan 

investor yang kurang terinformasi menimbulkan biaya transaksi. Penurunan 

asimetri informasi akan menyebabkan pengurangan dalam biaya transaksi, yang 

mana biaya transaksi diwakili oleh bid-ask spread. Bid-Ask Spread merupakan 

selisih harga beli tertinggi yang trader (pedagang saham) bersedia membeli suatu 

saham dengan harga jual terendah yang trader bersedia menjual saham tersebut 
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(Halim dan Hidayat, 2000 dalam Hadi, 2008). Diamond dan Verrecchia (1991) 

dalam Benardi et al (2009) menyatakan bahwa asimetri informasi bisa berkurang 

bila perusahaan melaksanakan kebijakan pengungkapan yang luas (extent 

disclosure). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Botosan (1997) serta 

Bloomfield dan Wilks (2000) dalam Benardi et al (2009) bahwa semakin 

komprehensif atau tinggi tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

maka akan memperkecil asimetri informasi.  

 Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi luas pengungkapan 

sukarela telah dilakukan di luar negeri antara lain oleh Ağca dan Őndeȑ (2007) di 

Turki, serta Yuen dan Liu (2009) di China. Sedangkan penelitian tentang faktor-

faktor yang memengaruhi luas pengungkapan sukarela yang pernah dilakukan di 

Indonesia antara lain oleh Suripto (1999), Marwata (2001), dan Amalia (2005). 

Faktor-faktor yang pernah diteliti adalah antara lain profitabilitas, likuiditas, 

leverage, ukuran perusahaan, dan porsi kepemilikan saham oleh publik.  

 Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela (Amalia, 2005; Ağca dan 

Őndeȑ, 2007). Likuiditas perusahaan bukan faktor yang berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela (Suripto, 1999; Marwata, 2001). Rasio leverage tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. (Suripto, 1999; Marwata, 

2001; Amalia 2005; Ağca dan Őndeȑ, 2007). Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap luas pengungkapan sukarela (Suripto, 1999; Marwata, 2001; 

Amalia, 2005), sedangkan Ağca dan Őndeȑ (2007) menemukan bukti bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela. 
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Porsi kepemilikan saham oleh publik bukan faktor yang memengaruhi luas 

pengungkapan sukarela ( Marwata, 2001; Ağca dan Őndeȑ ,2007), sedangkan 

Amalia (2005) menemukan bukti bahwa porsi kepemilikan saham oleh publik 

berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Dari penelitian yang 

dilakukan oleh Suripto (1999), Marwata (2001), Amalia (2005), serta Ağca dan 

Őndeȑ (2007) diperoleh bukti yang menunjukkan masih belum konsistennya 

variabel ukuran perusahaan dan porsi kepemilikan saham oleh publik dalam 

menjelaskan variasi dalam luas pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

 Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi luas pengungkapan 

sukarela dan implikasinya terhadap asimetri informasi pernah dilakukan oleh 

Benardi et al (2009). Benardi et al (2009) melakukan penelitian tentang faktor-

faktor yang memengaruhi luas pengungkapan dan implikasinya terhadap asimetri 

informasi pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan 

manufaktur di BEI pada tahun 2005-2007. Variabel independen yang digunakan 

adalah ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan saham publik, likuiditas, 

profitabilitas, ukuran KAP (auditor), skope bisnis, dan luas pengungkapan. Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ukuran KAP 

(auditor), dan skope bisnis  berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan, 

sedangkan leverage, porsi kepemilikan saham publik, likuiditas, dan profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Penelitian tersebut juga 

menunjukkan bahwa luas pengungkapan berpengaruh negatif terhadap asimetri 

informasi. 
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 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Benardi et al (2009), persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Benardi et al (2009) adalah pada variabel penelitian yang digunakan, yaitu 

variabel dependen luas pengungkapan sukarela, dan asimetri informasi. 

Sedangkan untuk variabel independen adalah karakteristik perusahaan, yang 

meliputi rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage, ukuran perusahaan, 

dan porsi kepemilikan saham oleh publik, serta luas pengungkapan sukarela. 

Sedangkan perbedaan utama penelitian ini dari penelitian yang dilakukan oleh 

Benardi et al (2009) adalah pada objek yang diamati, jika Benardi et al (2009) 

objek penelitiannya adalah pada perusahaan sektor manufaktur pada tahun 2005-

2007, maka objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 

yang termasuk dalam kategori LQ45 pada tahun 2008-2009. 

 Perusahaan yang termasuk dalam kategori LQ45 dipilih karena Indeks 

LQ45 hanya terdiri dari 45 saham yang terdiri dari saham-saham dengan likuiditas 

dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Saham-saham pada indeks LQ45 harus 

memenuhi kriteria dan melewati seleksi utama sebagai berikut : (1) Masuk dalam 

ranking 60 besar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai 

transaksi selama 12 bulan terakhir). (2) Ranking berdasar kapitalisasi pasar (rata-

rata kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir). (3) Telah tercatat di BEI 

minimum 3 bulan. (4) Keadaan keuangan perusahaan dan prospek 

pertumbuhannya, frekuensi dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler 

juga harus baik (www2.idx.co.id, 2011). 
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 Berdasarkan kriteria tersebut, dapat dilihat bahwa indeks LQ45 merupakan 

indeks yang diperoleh dari 45 saham yang paling liquid atau paling sering 

diperdagangkan. Analisis terhadap 45 saham tersebut akan memberikan gambaran 

tentang pengaruh karakterisitik perusahaan yang termasuk dalam golongan LQ45 

terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan yang diterbitkan 

perusahaan, dan implikasi dari luas pengungkapan sukarela laporan tahunan 

tersebut terhadap asimetri informasi. 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji konsistensi dari variabel-variabel 

penelitian tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan 

sukarela yang telah dilakukan terdahulu dan menguji pengaruh dari luas 

pengungkapan tersebut terhadap asimetri informasi pada perusahaan yang 

termasuk dalam kategori LQ45. Berdasarkan uraian tersebut maka untuk 

penelitian ini peneliti mengambil judul “ Faktor-faktor yang Memengaruhi 

Luas Pengungkapan Sukarela dan Implikasinya terhadap Asimetri 

Informasi “. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas, maka 

permasalahan yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage, ukuran 

perusahaan, dan porsi kepemilikan saham oleh publik berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan yang 

diterbitkan perusahaan? 
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2. Apakah luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan yang 

diterbitkan perusahaan berpengaruh terhadap asimetri informasi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan, maka 

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh rasio profitabilitas, 

rasio likuiditas, rasio leverage, ukuran perusahaan, dan porsi kepemilikan 

saham oleh publik terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan 

tahunan yang diterbitkan perusahaan. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh luas pengungkapan 

sukarela pada laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan terhadap 

asimetri informasi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada : 

1. Bagi pengguna laporan tahunan khususnya investor penelitian ini 

diharapkan menjadi sumber informasi tentang pengaruh ukuran 

perusahaan, leverage, porsi kepemilikan saham oleh publik, rasio 

likuiditas dan rasio profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela dan 

implikasinya terhadap asimetri informasi. 
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2. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

penambah wawasan atau bahan referensi untuk melakukan penelitian 

tentang luas pengungkapan sukarela ataupun asimetri informasi. 


