
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan 

yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. ( Baridwan, 2004). 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, skedul 

dan informasi tambahan lainnya yang berkaitan dengan laporan tersebut 

.(IAI,2002:2). 

Menurut BAPEPAM (2002:11), laporan keuangan yang lengkap 

meliputi : neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus 

kas dan catatan atas laporan keuangan.  

Laporan keuangan yang lengkap meliputi : neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan (BAPEPAM, 2002:11). Penyusunan laporan keuangan dilakukan 

secara periodik dan periode yang biasanya digunakan adalah tahunan yang 

mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. Periode seperti ini 

disebut periode tahun kalender. Selain tahun kalender, periode akuntansi 

bisa juga dimulai dari tanggal selain tanggal 1 Januari. Istilah periode 

akuntansi sering juga disebut dengan tahun buku (Baridwan, 1992). 



 

 

Menurut “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan” (IAI, 2002:4), tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban (stewardship). 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai. Terdapat 4 (empat) 

karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan antara lain :  

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan adalah   kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh 

pemakai. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi 

yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan 

tingkat pengertian pengguna. 

2. Relevan 

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi 

peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau 

mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

 

3. Andal 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya 



 

 

sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithfull representation) dari 

yang seharusnya disajikan dan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi 

akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau dengan 

perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama. 

Berdasarkan pengertian mengenai laporan keuangan, maka yang 

dimaksud laporan keuangan pada penelitian ini adalah hasil (output) dari 

proses akuntansi keuangan yang meliputi neraca, laporan rugi laba, arus 

kas dan perubahan modal. 

2.2. Kelengkapan  Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan 

Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran 

informasi (the release information) (Nugraheni dkk, 2002:77). ). Para 

akuntan cenderung menggunakan istilah ini dalam batasan yang lebih 

sempit, yaitu pengeluaran informasi tentang perusahaan dalam laporan 

keuangan, umumnya laporan tahunan. Kata pengungkapan (disclosure) 

memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan 

dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan 

keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai 

hasil aktifitas suatu unit usaha. Informasi yang diungkapkan dalam laporan 

keuangan harus lengkap, jelas dan menggambarkan aktifitas-aktifitas yang 

dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan hasil operasi unit usaha 

tersebut. 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). 

Berapa banyak informasi tersebut diungkap tidak hanya bergantung 

pembaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan. Ada 3 (tiga) konsep 

pengungkapan yang umumnya diusulkan, antara lain sebagai berikut :  

1. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure)  

Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimum yang harus 

dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.  

2. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure)  

Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat 

memberikan perlakuan yang persis sama dan bersifat umum bagi semua 

pemakai laporan keuangan.  

3. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure)  

Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian 

semua informasi yang relevan dari beberapa pihak. (Hendriksen,1987:204)  

Pengungkapan informasi adalah pemberian informasi oleh 

perusahaan, baik yang positif maupun yang negatif, yang mungkin 

berpengaruh atas suatu keputusan investasi. Keputusan mengenai apa yang 

akan diungkapkan harus didasarkan pada tujuan dasar pelaporan keuangan. 

Jika tekanannya kepada para investor, maka salah satu tujuannya adalah 



 

 

penyajian informasi yang memadai agar dapat dilakukan perbandingan 

mengenai hasil-hasil yang diharapkan.  

Kelengkapan dan transparansi pengungkapan laporan keuangan 

sangat penting karena itu sendiri merupakan sumber utama informasi 

keuangan yang disampaikan oleh manajer. Pengungkapan (disclosure) 

dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :  

 1. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure)  

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan tentang informasi 

yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh badan 

otoriter.  

2. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure)  

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak 

diwajibkan oleh suatu peraturan pasar modal yang berlaku tetapi 

diungkap oleh perusahaan yang go publik (emiten) karena dipandang 

relevan dengan kebutuhan pemakai tahunan. (Chariri dan Ghozali, 

2007:393)  

Di Indonesia, pedoman penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan oleh emiten atau perusahaan publik industri manufaktur 

ditetapkan oleh Bapepam dalam Surat Edaran No.SE-02/PM/2002 tanggal 

27 Desember 2002. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan suatu 

panduan penyajian dan pengungkapan yang terstandarisasi dengan 

mendasarkan pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh (full disclosure) 

sehingga dapat memberikan kualitas informasi keuangan bagi para 

pengguna.  



 

 

Tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dapat 

diukur dengan menggunakan index of disclosure methodology, seperti 

indeks Wallace. 

Rumus indeks Wallace   x 100%   (Nugraheni, 2002:80) 

Dimana, n : jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan 

k : jumlah item yang seharusnya diungkap 

2.3.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan   

Laporan Keuangan 

   Pengungkapan laporan keuangan merupakan suatu hal yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, 

pengungkapan ini melibatkan keseluruhan proses pelaporan. Tetapi terdapat 

beberapa metode berbeda-beda untuk pengungkapan ini, pemilihan metode 

yang terbaik dari pengungkapan ini pada setiap kasus tergantung pada sifat 

informasi yang bersangkutan dan kepentingan relatifnya.  

  Metode yang biasa dari pengungkapan ini dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : bentuk dan susunan laporan yang formal, terminologi dan 

penyajian yang terinci, informasi selipan, catatan kaki, ikhtisar tambahan 

dan skedul-skedul, komentar dalam sertifikat auditor, dan pernyataan 

direktur utama atau ketua dewan komisaris (Hendriksen,1987:213). Selain 

itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapaan pengungkapan 

laporan perusahaan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas. 

2.3.1 Ukuran Perusahaan 



 

 

  Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, 

penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin 

besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak 

penjualan maka maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat 

(Sudarmadji,2007:54). 

  Semakin besar size suatu perusahaan, maka semakin besar pula 

modal yang ditanamkannya pada berbagai jenis usaha, lebih mudah dalam 

memasuki pasar modal, memperoleh penilaian kredit yang tinggi dan 

sebagainya, yang kesemuanya itu akan mempengaruhi keberadaan total 

aktivanya (Subiyantoro, 1997:9-10). 

  Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dari total aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Definisi dari total aktiva adalah segala sumber daya 

yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan 

diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa 

yang akan datang (IAI, 2002:14). 

  Dengan demikian dapat dipahami bahwa ukuran perusahaan 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar 

kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau total 

penjualan yang diperolehnya. 

2.3.2 Likuiditas 

  Rasio likuiditas mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas berarti mempunyai 



 

 

cukup dana di tangan untuk membayar tagihan pada saat jatuh tempo dan 

berjaga-jaga terhadap kebutuhan kas yang tidak terduga (Simamora, 

2000:523). Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan cenderung untuk 

melakukan pengungkapan yang lebih karena ingin menunjukkan kinerja 

perusahaannya yang kredibel. Tetapi di lain pihak, likuiditas dapat juga 

dipandang sebagai kinerja manajemen dalam mengelola keuangan. Kondisi 

perusahaan sehat dapat ditunjukkan dari tingkat likuiditas yang berhubungan 

dengan tingkat pengungkapan yang lebih. (Cooke, 1989 dalam Marwata, 

2001:158). 

  Pendapat serupa dikemukakan oleh Belkoui (1978) dan Kahl (1989) 

dalam Subiyantoro (1997:13), bahwa kekuatan perusahaan yang ditunjukkan 

dengan rasio likuiditas tinggi akan berhubungan dengan tingkat 

pengungkapan tinggi. Hal ini didasarkan pada harapan bahwa kekuatan 

finansial perusahaan akan cenderung memberikan pengungkapan yang lebih 

untuk memberikan informasi yang luas daripada perusahaan dengan kondisi 

finansial lemah. 

2.3.3 Leverage 

  Rasio leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata 

ekuitas pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga 

dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu hutang (Dwi Prastowo dan 

Rifka Juliaty :84). 

  Menurut Scipper (1981) dalam Marwata, tambahan informasi 

diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap 



 

 

dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu perusahaan 

dengan rasio leverage yang tingggi memiliki kewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan informasi kreditur jangka panjang, sehingga perusahaan akan 

menyediakan informasi secara lebih komprehensif. 

  Semakin besar leverage perusahaan, semakin besar kemungkinan 

transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham dan manajer 

(Meek dkk,1995) dalam Suripto 1999, oleh karena itu perusahaan yang 

mempunyai leverage tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi 

kebutuhan informasi kreditur jangka panjang (Wallace dkk, 1994) dalam 

Suripto 1999.  

2.3.4 Profitabilitas  

  Perusahaan yang menghasilkan laba (profitable) juga akan 

melakukan disclosure yang lebih luas, hal tersebut disebabkan manajemen 

perusahaan ingin menyakinkan bahwa perusahaan dalam posisi persaingan 

yang kuat dan memperlihatkan bahwa kinerja perusahaan juga bagus. 

Besarnya profitabilitas diukur dengan rasio laba bersih setelah pajak (profit 

after tax) terhadap penjualan bersih (net sales) (Sudarmdji,2007), sedangkan 

menurut Hanafi dan Halim (2000:165) rasio profitabilitas ini mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan menggunakan 

total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan 

biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Semakin tinggi net profit 

margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Suatu net profit margin 

yang dikatakan “baik” akan sangat tergantung dari jenis perusahaan dalam 

berusaha(Syamsuddin,1985:55). 



 

 

2.4.  Penelitian Terdahulu   

  Sudarmadji (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan 

terhadap luas voluntary disclosure laporan keuangan tahunan. Dengan 

mengambil sample sebanyak 8 perusahaan yang bergerak dalam manufaktur 

yang terdaftar di BEJ dimana periode penelitiannya adalah laporan 

keuangan tahun 2004. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa variabel 

ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap luas voluntary disclosure laporan tahunan. 

  Simanjuntak (2004) melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dengan periode tahun 

penelitian 2002 menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel 

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

umur perusahaan mampu mempengaruhi kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan. Sedangkan secara parsial variabel leverage, profitabilitas, 

dan porsi kepemilikan saham oleh investor luar (publik) secara signifikan 

positif mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada 

industri manufaktur.  

 Nugreheni, dkk (2002) menganalisis faktor-faktor fundamental 

perusahaan terhadap kelengkapan laporan keuangan. Dengan sampel 

sebanyak 76 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ menggunakan 

variabel independen seperti tingkat likuiditas, tingkat leverage, tingkat 

profitabiltas dan common stock ratio. Berdasarkan penelitian ini ditemukan 



 

 

bukti empiris bahwa secara parsial dan secara bersama-sama tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor fundamental perusahaan 

terhadap tingkat pengungkapan perusahaan. 

 Marwata (2001) melakukan penelitian terhadap hubungan antara 

karakteristik perusahaan dan kualitas ungkapan sukarela pada laporan 

keuangan. Sampel 132 perusahaan dengan periode laporan tahun 1995. Hasil 

uji signifikansi masing-masing variabel individual menunjukkan bahwa 

besar perusahaan dan penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya berkaitan 

positif secara statistik signifikan dengan kualitas ungkapan sukarela dalam 

laporan tahunan. Penelitian ini tidak menemukan kaitan secara statistik 

signifikan kualitas ungkapan laporan keuangan dan variabel-variabel 

ungkitan (leverage), likuiditas, basis perusahaan, umur perusahaan di bursa 

dan struktur kepemilikan perusahaan. 

  Fitriani (2001) melakukan penelitian tentang signifikansi 

perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada 

laporan keuangan. Penelitian ini  menyimpulkan bahwa terdapat faktor yang 

mempengaruhi kelengkapan wajib adalah ukuran perusahaan, status 

perusahaan, jenis perusahaan, net profit margin, dan Kantor Akuntan Publik 

(KAP). Faktor yang mempengaruhi indeks sukarela adalah variable seperti 

pengungkapan wajib kecuali, jenis perusahaan, sedang tingkat leverage dan 

likuiditas tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. 

   Bambang Suripto (1999) pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap luas pengungkapan sukarela menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan, rasio leverage, rasio likuiditas, basis, waktu terdaftar dan akan 



 

 

menerbitkan sekuritas / tidak, mampu menjelaskan variasi keluasan 

pengungkapan secara individual, yang signifikan hanya variabel ukuran 

perusahaan dan menerbitkan sekuritas / tidak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.  Kerangka Berfikir 

 Pengungkapan laporan keuangan merupakan faktor yang sangat 

penting dalam usaha pencapaian efisiensi pasar modal dan sarana 

akuntabilitas publik. Setiap perusahaan wajib membuat laporan keuangan 

yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagai pertanggungjawaban kepada 

manajemen dan pemilik perusahaan. Laporan keuangan harus diberi 

pengungkapan yang lengkap serta tidak menyimpang dari aturan yang 

merupakan sumber informasi yang bersifat umum agar dapat dimengerti dan 

dipahami oleh penggunanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tersebut antara lain 

adalah  ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas. 

2.5.1 Ukuran perusahaan dan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan  



 

 

 Menurut Cooke dalam Fitriani (2001:143) perusahaan besar 

mungkin memiliki biaya produksi informasi dan biaya competitive 

disadvantage akibat pengungkapan yang lebih rendah dari pada perusahaan 

kecil. Kemudian Jensen dan Meckling dalam Subiyantoro (1996:10) 

mengatakan bahwa arah hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat 

pengungkapan tersebut bisa positif tetapi tidak menutup kemungkinan 

berarah negatif. Di lain pihak secara teoritis, perusahaan besar tidak akan 

lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melaksanakan social 

responsibility (tanggung jawab sosial), menghadapi regulasi yang lebih ketat 

seperti tentang pengawasan harga, tingginya pajak perusahaan dan ancaman 

akan adanya program nasionalisasi (threat nationalization). 

 Buzby dalam Subiyantoro (1996:11) menduga bahwa perusahaan 

kecil mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mengumpulkan dan 

menampilkan informasi yang luas pada laporan tahunan mereka sebab 

banyak aktivitas banyak pula biaya yang dikeluarkan. Singhvi dan Desai 

dalam Subiyantoro (1996:11) menambahkan bahwa manajemen perusahaan 

kecil mungkin percaya bahwa pengungkapan yang terperinci akan 

membahayakan posisi kompetitifnya. 

 Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangannya. Perusahaan yang berukuran besar 

cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir laporan keuangannya 

karena mereka memiliki lebih banyak informasi yang dapat diungkapkan. 

Perusahaan yang berukuran besar juga diduga mempunyai karyawan ahli 

berkualitas yang lebih memahami tentang pengungkapan laporan keuangan. 



 

 

Dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa perusahaan dengan 

ukuran besar akan lebih banyak melakukan pengungkapan laporan 

keuangan. 

2.5.2 Likuiditas dan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan   

 Likuiditas dapat dipakai sebagai ukuran kesehatan suatu 

perusahaan. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi cenderung untuk 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar 

karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel. Tetapi di 

pihak lain, likuiditas juga dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen 

dalam mengelola keuangan perusahaan (Cooke, 1989 dalam Nugraheni dkk, 

2002:78). Hal ini berbeda dengan pendapat Wallace dkk (1994) dalam 

Nugraheni dkk (2002:75), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan 

likuiditas rendah justru cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi 

kepada pihak eksternal sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja 

manajemen. 

 Berbagai penelitian yang dilakukan Suripto (1999), Marwata 

(2001), Fitriani (2001), Nugraheni dkk (2002), Hadi dan Sabeni (2002), 

Simanjuntak dan Widiastuti (2004) dan Yunita Gunawan (2000) indikator 

yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas adalah rasio lancar 

(Current ratio). Rasio lancar ini menunjukkan sejauh mana kewajiban 

lancar dapat dipenuhi dengan aktiva lancar sehingga rasio ini yang paling 

lazim digunakan. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk 

mengukur likuiditas dalam penelitian ini adalah rasio lancar (Current ratio) 

sehingga dari uraian diatas dapat dipahami bahwa tinggi rendahnya rasio 



 

 

likuiditas perusahaan secara positif dapat mempengaruhi kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangannya. 

2.5.3 Leverage dan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka akan semakin 

besar pula agency cost atau dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan 

kreditur jangka panjang perusahaan dituntut untuk melakukan 

pengungkapan yang lebih luas (Meek dkk, 1995 dalam Nugraheni dkk, 

2002:78) menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi 

menanggung biaya pengawasan (monitoring cost) yang tinggi. Jika 

menyediakan informasi secara lebih komprehensif akan membutuhkan biaya 

lebih tinggi, maka perusahaan dengan leverage yang tinggi akan 

menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Perusahaan dengan rasio 

hutang atas modal tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi 

dalam laporan keuangan untuk memenuhi debitur jangka panjang 

dibandingkan perusahaan dengan rasio rendah (Jensen dan Meckling, 1976 

dalam Simanjuntak dan Widiastuti 2004:354). 

Kreditur yang akan meminjamkan dananya untuk perusahaan akan 

melihat leverage untuk meyakinkan apakah perusahaan akan 

mengembalikan hutang mereka, dengan menggunakan informasi secara 

lebih komprehensif maka kreditur dapat menilai perusahaan tersebut layak 

atau tidak untuk diberi kredit. Pada tingkat ekonomi yang baik leverage 

dapat memberikan kesempatan laba yang lebih banyak sehingga perusahaan 

akan lebih banyak mengungkapkan laporan keuangannya. 



 

 

Berbagai penelitian yang dilakukan Suripto (1999), Fitriani (2001), 

Nugraheni dkk (2002), serta Hadi dan Sabeni (2002), indikator yang 

digunakan untuk mengukur tingkat leverage adalah rasio hutang (Debt 

Ratio). Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur leverage 

dalam penelitian ini adalah rasio hutang (Debt Ratio) dengan rumus : 

 

(Horne dan Wachowicz, 2005) 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan 

dengan leverage yang tinggi lebih dipercaya oleh para kreditur dan dianggap 

lebih memiliki kesempatan untuk menghasilkan laba, dengan demikian 

perusahaan dengan leverage yang tinggi akan tinggi pula kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangannya. 

2.5.4 Profitabilitas dan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan (Sudarmadji,2007:54). 

Semakin tingginya rasio profitabilitas perusahaan, menunjukkan 

semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan 

semakin baik kinerja perusahaannya. Dengan laba yang tinggi perusahaan 

memiliki cukup dana untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan 

mengolah informasi menjadi lebih bermanfaat serta dapat menyajikan 

pengungkapan yang lebih komprehensif, oleh karena itu perusahaan dengan 



 

 

profitabilitas yang tinggi akan lebih berani mengungkapkan laporan. 

Dengan demikian semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan 

semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

      Gambar1: Kerangka pemikiran digambarkan secara skematis sebagai    berikut:   

 

2.6. Hipotesis 

 Berdasarkan tinjauan teori diatas, maka hipotesis alternatife dari 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Ha1 :ukuran perusahaan bengaruh secara signifikan terhadap kelengkapan   

pengungkapan laporan keuangan. 

Ha2 :likuiditas bengaruh secara signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan. 

 Ha3 :Leverage bengaruh secara signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan. 

Ha4 :Profitabilitas bengaruh secara signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan.  

 

Ukuran perusahaan X1 

Tingkat likuiditas X2 

Tingkat leverage X3 

Profitabilitas X4 

Kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan 

(Y) 

 
 


