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BAB II 

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1. Pelaporan Keuangan 

 Menurut Kieso (2010, 5-6) pelaporan keuangan merupakan penyediaan informasi 

keuangan oleh perusahaan untuk membantu pengguna dalam melakukan keputusan 

terkait dengan alokasi modal pada perusahaan. Informasi-informasi yang dapat 

disampaikan melalui pelaporan keuangan antara lain peramalan oleh manajemen, 

news release, serta statemen tentang dampak lingkungan dan sosial. Perusahaan 

menyampaikan informasi tersebut dikarenakan oleh peraturan dari badan yang 

berwenang atau karena manajemen sendiri yang ingin menyampaikannya secara 

sukarela. 

 Kieso (2010, 7-8) menjelaskan tujuan dari pelaporan keuangan antara lain adalah 

untuk : 

1. Menyediakan informasi tentang perusahaan bagi para investor dan kreditur 

dalam membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia 

modal. 

2. Membantu investor untuk mengestimasi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan aliran kas masuk dan untuk memahami kemampuan 

manajemen dalam melindungi dan meningkatkan aset perusahaan, yang 

akan digunakan untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa mendatang. 
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 Menurut Kieso (2010, 16-17) dalam pelaporan keuangan terdapat keterbatasan-

keterbatasan, antara lain : 

1. Laporan keuangan tidak dapat memberikan beberapa kunci pengukuran 

performa yang digunakan oleh manajemen, seperti indeks kepuasan 

pelanggan dan tingkat kecacatan dari barang yang dibeli. 

2. Laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi tentang masa depan 

kepada para investor dan kreditur. 

3. Laporan keuangan lebih berfokus pada aset berwujud (persediaan, aset 

tetap) tetapi tidak dapat memberikan informasi tentang aset perusahaan 

yang tidak berwujud seperti teknik marketing, tenaga kerja yang terlatih 

baik, dan brand image. 

4. Perusahaan hanya menyiapkan laporan keuangan secara kuartalan dan 

laporan keuangan auditan secara tahunan, tidak ada informasi pada laporan 

keuangan yang bersifat real-time. 

 Keterbatasan-keterbatasan pelaporan keuangan saat ini sudah mulai berkurang, 

hal ini didasarkan pada fakta bahwa : 

1. Perusahaan-perusahaan mulai mengungkapkan secara sukarela informasi-

informasi relevan yang dibutuhkan oleh investor atau kreditur. Seringkali 

informasi yang disajikan tersebut bukan informasi tentang keuangan, 

sebagai contoh adalah perkembangan pinjaman, kualitas kredit, efisiensi 

operasi, dan strategi manajemen. 
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2. Perusahaan mulai memublikasikan laporan tahunannya melalui World 

Wide Web, sehingga investor dan kreditur dapat mengakses informasi 

keuangan perusahaan dengan cepat dan murah. 

3. Saat ini standar akuntansi mensyaratkan pencatatan dan pengungkapan 

informasi dengan fair value. 

 

2.2. Laporan Keuangan 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 1 Revisi 2009 (IAI, 

2009) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam 

rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai 

entitas yang meliputi : 

1. Aset. 

2. Liabilitas. 

3. Ekuitas. 

4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian. 

5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik; dan 
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6. Arus kas. 

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan 

keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan 

dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. 

 Komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Revisi 2009 (IAI, 2009) terdiri dari : 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 

4. Laporan arus kas selama periode. 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lainnya. 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif 

atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

 Berdasarkan International Financial Reporting Standards (IFRS) komponen-

komponen laporan keuangan yang lengkap antara lain terdiri dari (Kieso, 2010, 213) :  

1. Laporan tentang posisi keuangan pada akhir periode. 

2. Laporan pendapatan komprehensif selama periode. 

3. Laporan perubahan ekuitas. 

4. Laporan arus kas. 
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5. Catatan, yang berupa rangkuman kebijakan akuntansi dan informasi 

penjelas lainnya. 

 

2.3. Kinerja Perusahaan 

 Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Helfert (1996) dalam Anonim 

(2009) menyatakan bahwa kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan 

individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. Sedangkan (Stoner et 

al, 1996) menyatakan bahwa performance adalah ukuran seberapa efisien dan efektif 

sebuah organisasi atau seorang manajer untuk mencapai tujuan yang memadai. 

 Kinerja perusahaan umumnya diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. 

rasio-rasio keuangan yang biasa dipakai untuk mengukur kinerja perusahaan adalah 

antara lain (Bank Indonesia, 2007) : 

1. Profitability ratio adalah rasio untuk menunjukkan hasil akhir yang dicapai 

manajemen dari setiap kebijakan dan keputusannya, yang termasuk dalam 

profitability ratio antara lain : 

a. Profit Margin Ratio : Profit after taxes dibanding sales. Rasio yang 

dapat menggambarkan hasil yang dicapai oleh setiap kebijakan dan 

keputusan manajemen. 
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b. Return on Assets : Net Profit After Taxes dibanding dengan total 

asset. Rasio yang menunjukkan kemampuan modal yang ditanam 

secara keseluruhan untuk menghasilkan keuntungan. 

c. Return on Equity : Net Profit After Taxes dibanding Equity. Rasio 

yang dapat menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk 

menghasilkan keuntungan. 

2. Liquidity ratio (rasio likuiditas), digunakan untuk mengukur likuiditas 

perusahaan, yang termasuk dalam liquidity ratio antara lain : 

a. Current Ratio : aktiva lancar dibagi dengan pasiva lancar. Rasio ini 

menggambarkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera 

harus dipenuhi dengan aktiva lancar. 

b. Cash Ratio : kas ditambah sekuritas dibagi pasiva lancar. Rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

hutang yang segera dipenuhi dengan kas dan sekuritas. 

3. Leverage ratio adalah rasio untuk mengukur seberapa banyak aktiva yang 

dibiayai dari hutang : 

a. Debt Ratio : total hutang dibagi dengan asset. Gambaran dari seluruh 

kebutuhan dana yang dibiayai dengan hutang atau berapa modal 

sendiri dibanding dengan hutang. 

b. Debt to Equity : total hutang dibanding dengan equity. Setiap modal 

sendiri yang menjamin seluruh hutang. 
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c. Times Interest Earned : profit before taxes + interest charges 

dibanding dengan interest charges. Rasio ini memberikan gambaran 

besarnya keuantungan untuk menjamin pembayaran bunga hutang. 

 

2.4. Pengungkapan 

 Definisi tingkat pengungkapan adalah seberapa besar suatu informasi diberikan 

sebagai lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. 

Informasi ini menyediakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan 

dan hasil operasi perusahaan.  Menurut Hendriksen (2002) dalam Tanor (2009), 

pengungkapan laporan keuangan merupakan suatu cara untuk menyampaikan 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Evans (2003) 

dalam Anonim (2009) menyatakan bahwa pengertian dari pengungkapan adalah 

penyediaan informasi dalam statemen keuangan termasuk statemen keuangan itu 

sendiri, catatan atas statemen keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan 

dengan statemen keuangan. 

 

2.4.1. Tujuan Pengungkapan 

Menurut Johnson (1992) dalam Tanor (2009) tujuan dari 

pengungkapan, antara lain : 

1. Menggambarkan item yang diakui dan menyediakan pengukuran yang 

relevan untuk item selain pengukuran yang terdapat dalam laporan 

keuangan. 
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2. Menggambarkan item yang tidak diakui dan menyediakan pengukuran 

yang berguna untuk item yang tidak diakui tersebut. 

3. Menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditur 

dalam mempertimbangkan risiko dan potensi dari item yang diakui dan 

tidak diakui. 

 

2.4.2. Jenis pengungkapan 

Menurut Dahlan (2003) dalam Tanor (2009), pengungkapan dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Pengungkapan wajib (mandatory disclosure), merupakan 

pengungkapan yang wajib dikemukakan oleh perusahaan, khususnya 

perusahaan publik kepada masyarakat. Di Indonesia peraturan 

mengenai pengungkapan wajib 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. 

2. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), merupakan 

pengungkapan yang diberikan perusahaan diluar item yang diwajibkan 

untuk diungkapkan. Pengungkapan sukarela ini disesuaikan dengan 

kebijakan perusahaan guna memberikan informasi yang lebih relevan 

serta meningkatkan kinerja perusahaan di bursa saham. 
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Subekti (2001) dalam Tanor (2009) membagi pengungkapan ke dalam 

tiga bentuk, yaitu : 

1. Pengungkapan penuh (full disclosure), perusahaan mengungkapkan 

seluruh informasi yang berkaitan dengan laporan keuangannya yang 

menggambarkan keadaan perusahaan apa adanya. Informasi yang 

diberikan pada pengungkapan penuh biasanya bersifat detail dan 

substansial. 

2. Pengungkapan cukup (adequate disclosure), perusahaan melakukan 

pengungkapan hanya untuk memenuhi syara-syarat yang diwajibkan 

oleh institusi tertentu. 

3. Pengungkapan wajar (fair disclosure), perusahaan melakukan 

pengungkapan wajar, tidak terlalu detail tetapi juga tidak terlalu 

sedikit. 

 

2.4.3. Teknik Pengungkapan 

Perusahaan diharuskan mengungkapkan selengkap mungkin akibat 

dari bermacam-macam ketidakpastian dalam keuangan, metode penilaian aset 

dan kewajiban, serta kontrak dan persetujuan perusahaan. Untuk 

mengungkapkan informasi yang bersangkutan ini, perusahaan dapat 

menggunakan penjelasan dalam kurung serta referensi silang dan kontra item. 

Perusahaan dapat menyajikan informasi tambahan dengan 

menggunakan penjelasan dalam kurung yang berada di belakang item yang 
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dijelaskan. Sebagai contoh, berikut ini adalah ilustrasi yang menunjukkan 

penjelasan dalam kurung dari jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan 

Cadbury dalam laporan posisi keuangan bagian ekuitas. 

 

Cadbury 

Ekuitas 

Saham biasa (1,361 juta lembar, per lembar $ 10)                 $13.610.000 

 

Tambahan informasi yang saling berhubungan dalam laporan posisi 

keuangan ini memberikan tambahan penjelasan dan kelengkapan. Penjelasan 

dalam kurung memiliki kelebihan dibandingkan catatan karena penjelasan 

dalam kurung membawa informasi ke dalam bagian laporan yang mana 

pembaca hampir tidak mungkin untuk melewatkan penjelasan tersebut. 

Referensi silang menghubungkan aktiva dan kewajiban dalam laporan 

posisi keuangan. sebagai contoh, pada 31 Desember 2011, perusahaan 

mungkin menyajikan informais berikut. 

Aset Lancar 

Simpanan kas untuk menebus obligasi—lihat kewajiban lancar     $800.000 

Kewajiban Lancar 

Obligasi yang akan ditebus pada 2011—lihat aset lancar            $2.300.000 

 

Referensi silang berikut menunjukkan bahwa perusahaan akan 

menebus $2.300.000 obligasi, yang mana dana yang dipersiapkan hanya 
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$800.000 sehingga dibutuhkan tambahan kas dari kas yang tidak dibatasi 

penggunaannya, penjualan investasi, laba, atau sumber lain. Pilihan yang lain 

perusahaan juga dapat menyajikan informasi yang sama dengan penjelasan 

dalam kurung, 

Prosedur umum yang lain adalah dengan membuat kontra akun atau 

akun tambahan. Kontra akun dalam laporan posisi keuangan dapat 

mengurangi akun aktiva, kewajiban, maupun ekuitas. Sebagai contoh adalah 

akun Akumulasi Depresiasi dan akun Penyisihan Piutang Ragu-ragu. Kontra 

akun menyediakan fleksibilitas dalam menyajikan informasi keuangan. 

Dengan penggunaan akun Akumulasi Depresiasi, pembaca laporan dapat 

melihat biaya sesungguhnya dari aset dan depresiasi aset tersebut. 

 

2.5. Asimetri informasi 

 Scott (2003, 13) menyatakan bahwa asimetri informasi merupakan salah satu 

kondisi dalam transaksi bisnis yang mana salah satu pihak yang terlibat dalam 

transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi dibandingkan 

dengan pihak lain. Dengan kata lain, dalam asimetri informasi terdapat 

ketidakseimbangan penerimaan informasi karena satu pihak memiliki informasi lebih 

banyak dari pihak lain. 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.  
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2.5.1. Jenis asimetri informasi 

Menurut Scott (2003,13-14) terdapat dua bentuk asimetri informasi, 

yakni : 

1. Adverse selection 

  Adverse selection adalah jenis asimetri informasi yang mana 

satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan 

melangsungkan suatu transaksi usaha, memiliki informasi lebih 

atas pihak lain. Adverse selection terjadi karena beberapa orang 

seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (insiders) 

lainnya lebih mengetahui kondisi dan prospek ke depan suatu 

perusahaan daripada para investor luar. 

2. Moral hazard 

  Moral hazard adalah jenis asimetri informasi yang mana satu 

pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan 

suatu transaksi usaha dapat mengamati tindakan-tindakan mereka 

dalam penyelesaian transaksi  mereka sedangkan pihak-pihak 

lainnya tidak. Moral hazard dapat terjadi karena adanya 

pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan 

karakteristik kebanyakan perusahaan besar. 

Adverse selection memiliki kesamaan dengan moral hazard dalam hal 

adanya unsur kesengajaan, namun berbeda dalam hal perencanaan. Dalam 

adverse selection, pada awalnya terdapat indikasi untuk memberikan 
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informasi tetapi karena pihak lain tidak tahu atau dianggap tidak tahu maka 

informasi tidak jadi diberikan. Sedangkan pada moral hazard, sejak awal 

sudah terdapat indikasi untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada 

pihak lain (Tanor, 2009). 

Menurut Subekti dan Suprapti (2002) dalam Tanor (2009), adverse 

selection lebih terkait pada tidak adanya pengungkapan (disclosure) yang 

harus dipublikasikan oleh pihak manajemen perusahaan. Sedangkan moral 

hazard terletak pada masalah motivasi dan usaha manajemen untuk bertindak 

yang lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. 

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

asimetri informasi, keputusan ungkapan yang dibuat oleh manajer dapat 

mempengaruhi 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. 

 

2.5.2. 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 (Halim dan Hidayat, 2000 dalam 

Hadi, 2008). Bid-Ask Spread merupakan selisih antara bid price dengan ask 
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price. Bid price adalah harga tertinggi yang ditawarkan oleh dealer atau harga 

yang mana spesialis atau dealer menawar untuk membeli saham-saham. 

Sedangkan ask price adalah harga terendah yang mana dealer bersedia untuk 

menjual atau harga yang mana spesialis atau dealer menawar untuk menjual 

saham-saham (Jones, 1996 dalam Hadi, 2008). 

 

2.6. Pengembangan Hipotesis 

Literatur empirik dan teoritis menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang kemungkinan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam laporan 

tahunan. Faktor-faktor tersebut antara lain rasio profitabilitas, rasio likuiditas, 

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

  

2.6.1. Profitabilitas dan Luas Pengungkapan Sukarela 

Profitabilitas dapat mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam 

laporan tahunan. Singvi dan Desai (1971) dalam Benardi et al (2009) 

mengutarakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan 

mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab 

manajer ingin menyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan. Hal 

ini dikarenakan para investor kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi, dengan harapan perusahaan mampu memberikan 

pengembalian investasi yang tinggi pula. 
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Namun hal tersebut belum didukung oleh penelitian sebelumnya. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia (2005) dengan objek 

penelitian perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta  

(BEJ) pada tahun 2003, Ağca dan Őndeȑ (2007) dengan objek penelitian 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Istanbul Stock Exchange (ISE) 

pada tahun 2003, serta Benardi et al (2009) dengan objek penelitian 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2005-2007, menunjukkan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Oleh karena itu 

hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :  

H1 : Rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

sukarela 

 

2.6.2. Likuiditas dan Luas Pengungkapan Sukarela 

Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan yang kuat, dan di sisi lain likuiditas dipandang sebagai ukuran 

kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan (Simanjuntak dan 

Widiastuti, 2004 dalam Benardi et al, 2009). Dengan adanya pandangan ini, 

maka perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi akan cenderung 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih komprehensif untuk 

menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang kredibel dan pencapaian 
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kinerja manajemen yang efektif (Belkoui dan Kahl, 1987; Wallace, 1994; 

Wallace dan Naser, 1995 dalam Benardi et al, 2009).  

Namun pandangan ini pun belum dapat dibuktikan oleh penelitian-

penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Suripto 

(1999) dengan objek penelitian perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1995, Marwata (2001) dengan objek 

penelitian perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) pada tahun 1996 serta Benardi et al (2009) dengan 

objek penelitian perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2005-2007, menunjukkan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Oleh 

karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah : 

H2 : Rasio Likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

sukarela. 

 

2.6.3. Leverage dan Luas Pengungkapan Sukarela 

Perusahaan dengan proporsi hutang yang lebih banyak dalam struktur 

permodalannya juga akan memberikan pengungkapan yang lebih rinci dalam 

laporan tahunannya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang mempunyai 

leverage tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lebih 

rinci untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur (Wallace, 1994 dalam 

Suripto,1999). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan 
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keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai 

kreditur (Schipper, 1981 dalam Marwata, 2001). 

Penelitian sebelumnya belum dapat membuktikan teori tersebut, 

penelitian yang dilakukan Suripto (1999) dengan objek penelitian perusahaan-

perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1995, 

Marwata (2001) dengan objek penelitian perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD) pada tahun 

1996, Amalia (2005) dengan objek penelitian perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta  (BEJ) pada tahun 2003, Ağca dan Őndeȑ 

(2007) dengan objek penelitian perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam 

Istanbul Stock Exchange (ISE) pada tahun 2003, serta Benardi et al (2009) 

dengan objek penelitian perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2005-2007, menunjukkan 

bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Oleh 

karena itu hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah : 

H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela 

 

2.6.4. Ukuran Perusahaan dan Luas Pengungkapan Sukarela 

Ukuran perusahaan menjadi faktor yang mempengaruhi luas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan karena perusahaan yang berukuran 

lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik (public demand) akan 

informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran 
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kecil (Benardi et al, 2009). Oleh karena itu, perusahaan yang berukuran besar 

akan lebih banyak mengungkapkan informasi dibandingkan perusahaan yang 

berukuran lebih kecil. 

 Hasil penelitian pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas 

pengungkapan sukarela masih menunjukkan hasil yang beragam, penelitian 

yang dilakukan Suripto (1999) dengan objek penelitian perusahaan-

perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1995, 

Marwata (2001) dengan objek penelitian perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD) pada tahun 

1996, Amalia (2005) dengan objek penelitian perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta  (BEJ) pada tahun 2003, serta Benardi et al 

(2009) dengan objek penelitian perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2005-2007, 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan sukarela. Sedangkan Ağca dan Őndeȑ (2007) dengan objek 

penelitian perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Istanbul Stock 

Exchange (ISE) pada tahun 2003, menemukan bukti bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela. Oleh 

karena itu hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah : 

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

sukarela. 
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2.6.5. Porsi Kepemilikan Saham oleh Publik dan Luas Pengungkapan 

Sukarela 

 Perusahaan dengan porsi kepemilikan saham oleh publik yang besar 

juga akan memberikan pengungkapan informasi yang lebih rinci. Hal tersebut 

dikarenakan semakin banyak pemegang saham maka semakin banyak pula 

pihak-pihak yang berkepentingan (Subiyantoro, 2006 dalam Benardi et al, 

2009). Akibatnya, semakin banyak pula pihak yang membutuhkan informasi 

tentang perusahaan dan akan memicu pihak manajemen untuk melakukan 

pengungkapan yang lebih komprehensif (Naim dan Rakhman, 2000 dalam 

Benardi et al, 2009). 

  Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Marwata (2001) dengan 

objek penelitian perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) pada tahun 1996, Ağca dan Őndeȑ (2007) 

dengan objek penelitian perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Istanbul 

Stock Exchange (ISE) pada tahun 2003 serta Benardi et al (2009) dengan 

objek penelitian perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2005-2007, menunjukkan bahwa porsi 

kepemilikan saham oleh publik bukan faktor yang mempengaruhi luas 

pengungkapan sukarela, sedangkan Amalia (2005) dengan objek penelitian 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta  (BEJ) pada 

tahun 2003, menemukan bukti bahwa porsi kepemilikan saham oleh publik 
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berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Oleh karena itu 

hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah : 

H5 : Porsi kepemilikan saham oleh publik berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan sukarela. 

 

2.6.6. Luas Pengungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi 

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 pengaruh luas pengungkapan terhadap asimetri 

informasi yang dilakukan Benardi et al (2009) dengan objek penelitian 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2005-2007, menunjukkan hasil bahwa luas 

pengungkapan berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Oleh karena 

itu, hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah : 

H6 : Luas pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap asimetri 

informasi. 


