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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Defenisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu informasi keuangan atau finansial yang

dibuat untuk periode tertentu yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kinerja

yang dilakukan perusahaan, disusun berdasarkan standar dan prinsip akuntansi

yang digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dan kemudian digunakan untuk mengambil keputusan. Menurut Donal E. Kieso,

dkk (2002:2) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi

keuangan utama kepada pihak-pihak diluar korporasi. Laporan ini menampilkan

sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai satuan moneter. Laporan

keuangan (financial statement) yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba-

rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Selain itu

catatan atas laporan keuangan  atau pengungkapan juga merupakan bagian

integral dari setiap laporan keuangan.

Menurut PSAK No.1 (revisi 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 keuangan dalam pembuatan keputusan

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban atas

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka
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mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai

entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk

keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam

kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas.

Menurut Wiwin Yadiati, (2007:51) laporan keuangan adalah informasi

keuangan yang disajikan dan disiapkan  oleh manajemen suatu perusahaan kepada

pihak internal dan eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan

usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi

manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Laporan keuangan

merupakan seperangkat laporan keuangan formal (full set) yang terdiri dari:

1. Neraca (balance sheet), yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan

dari satu kesatuan usaha yang merupakan keseimbangan antara aktiva, utang,

dan modal pada suatu tanggal tertentu.

2. Laporan laba rugi (income statement), merupakan ikhtisar dari seluruh

pendapatan  dan beban dari satu kesatuan usaha untuk satu periode tertentu.

3. Laporan perubahan ekuitas (statement of changes of equity) adalah laporan

perubahan modal dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu, yang

meliputi laba komprehensif, investasi, dan distribusi dari dan kepada pemilik.

4. Laporan arus kas (cash flow statement) berisi rincian seluruh penerimaan dan

pengeluaran kas baik yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan

pendanaan dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu.

5. Catatan atas laporan keuangan (notes to financial statement) berisi informasi

yang tidak dapat diungkapkan dalam laporan keuangan diatas, yang
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mengungkapkan seluruh prinsip, prosedur, metode, dan teknik yang diterapkan

dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang tercermin dalam

laporan keuangan perusahaan pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari

kegiatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Informasi tentang kondisi

keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik

pihak yang ada dalam perusahaan maupun pihak yang berada diluar perusahaan.

Informasi yang berguna misalnya tentang kemampuan perusahaan dalam melunasi

hutang-hutang jangka pendek, kemampuan perusahaan untuk  membayar bunga

dan pokok pinjaman, dan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan besarnya

modal sendiri (Jumingan, 2008:1).

Dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan, pimpinan

perusahaan dapat mengetahui perkembangan keuangan  perusahaan dan hasil-

hasil keuangan yang telah dicapai baik pada waktu-waktu yang lalu maupun

sekarang. Dengan mengadakan analisis data keuangan dari waktu yang lalu akan

dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan diwaktu yang lalu. Hasil analisis

akan sangat penting artinya untuk penyusunan kebijaksanaan yang akan dilakukan

diwaktu yang akan datang. Keterangan yang diperoleh akan membantu

manajemen dalam memilih dan menentukan cara pengawasan yang lebih efektif,

memilih dan menentukan kebijaksanaan dalam pembelian, penjualan, dan

pembelanjaan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang.

Relevan dan reliabilitas merupakan dua kualitas primer yang membuat

informasi akuntansi sangat berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan
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kualitas skunder terdiri dari komparabilitas dan konsistensi. (Donald E Kieso,

dkk, 2008:38).

2.2 Kelengkapan Pengungkapan Laporan Kuangan

Pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi, tidak

menyembunyikan, menampakkan sesuatu, atau menguraikan. Jika dihubungkan

dengan laporan keuangan maka disclosure berarti informasi yang seharusnya

diungkapka sesuai dengan peraturan Bapepam  dalam laporan keuangan tidak

disembunyikan atau tidak ditutupi. Secara konseptual, pengungkapan merupakan

bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan

langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian akuntansi dalam bentuk

seperangkat penuh statemen keuangan (Suwardjono, 2011:578).

Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran

informasi (the release of information). Akuntan cenderung menggunakan istilah

ini dalam batasan yang lebih sempit, yaitu pengeluaran informasi tentang

perusahaan dalam laporan keuangan, umumnya laporan tahunan (Hendriksen dan

Brenda, 1991) dalam Frida (2004). Informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi hanya

jika laporan keuangan dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai.

Pengungkapan informasi berkaitan dengan  hal-hal yang terdapat dalam

laporan keuangan dan pengukurannya yang dapat disajikan oleh catatan laporan

keuangan atau dimuka laporan keuangan, oleh informasi tambahan, atau oleh

cara-cara pelaporan keuangan lainnya. (Ahmed Riahi dan Belkaoui, 2006:338).
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Hendriksen (2002) dalam Chandra dan Erly (2012) mengungkapkan

bahwa terdapat tiga konsep yang umum dalam pengungkapan dalam laporan

tahunan yaitu:

1. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure)

Pengungkapan informasi oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi

kewajiban dalam menyampaikan informasi. Informasi yang diungkapkan

sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan. Terutama informasi yang

menurut lembaga terkait wajib disajikan.

2. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure)

Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan

sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna

laporan keuangan yang potensial. Informasi minimum yang diwajibkan dan

informasi tambahan lainnya untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan

yang wajar.

3. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure)

Pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan

Informasi yang diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan

ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara suka rela. Full

disclosure dapat membantu mengurangi terjadinya informasi asimetris,

namun seringkali dinilai berlebihan.

Darrough dalam Na`im dan Rakman (2000:73) dalam sefani (2011:19)

mengemukakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan

persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:
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1. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure)

Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar

akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk

mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan

memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya. Negara maju dengan

regulasi yang lebih baik akan mensyaratkan pengungkapan minimum atas

lebih banyak butir dibandingkan dengan disyaratkan negara berkembang.

2. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure)

Merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh

perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Suwardjono

(2011:583), mengatakan bahwa pengungkapan sukarela adalah pengungkapan

yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan  oleh standar

akuntansi atau peraturan badan pengawas. Teori pensignalan (signalling

theory) melandasi pengungkapan sukarela ini. Manajemen selalu berusaha

untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya

sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau

informasi tersebut merupakan berita baik. Manajemen juga berminat

menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan

kesuksesan perusahaan meskipun informsi tersebut tidak diwajibkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan transparansi informasi dalam

laporan keuangan emiten atau perusahaan publik dan memenuhi ekspektasi para

pengguna laporan keuangan diterbitkan pedoman penyajian dan pengungkapan

laporan keuangan oleh bapepam. Pedoman ini dimaksud untuk memberikan suatu
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panduan penyajian dan pengungkapan yang terstandarisasi dengan mendasarkan

pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh (full disclosure), sehingga dapat

memberikan kualitas penyajian  dan pengungkapan yang memadai bagi pengguna

informasi.

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan

perbankan. Pada perusahaan perbankan ada 77 item yang harus diungkapkan

dalam laporan keuangan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Edaran

Ketua Bapepam No. SE-02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008. Berikut item-item

yang harus ada dalam laporan keuangan perusahaan perbankan :

(1) Neraca

a. Aktiva

1. Kas

2. Giro pada Bank Indonesia

3. Giro pada Bank lain

4. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain

5. Efek-efek

6. Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

7. Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

8. Tagihan Derivatif

9. Kredit

10. Tagihan Akseptasi

11. Penyertaan Saham

12. Pajak Dibayar Dimuka
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13. Aktiva Pajak Tangguhan

14. Aktiva Tetap

15. Aktiva Tidak Berwujud

16. Aktiva Lain-lain

b. Kewajiban

1. Kewajiban Segera

2. Simpanan :

a. Giro

b. Tabungan

c. Deposito

d. Sertifikat Deposito

3. Simpanan dari Bank Lain

a. Giro

b. Tabungan

c. Deposito

4. Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

5. Kewajiban Derivatif

6. Kewajiban Akseptasi

7. Surat Berharga yang Diterbitkan

8. Pinjaman Diterima

9. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

10. Hutang Pajak

11. Beban Masih Harus Dibayar
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12. Kewajiban Pajak Tangguhan

13. Hutang Sewa Guna Usaha

14. Kewajiban Imbalan Kerja

15. Kewajiban Lain-lain

16. Pinjaman Subordinasi

17. Obligasi Konversi

c. Ekuitas

1. Modal Saham

2. Tambahan Modal Disetor

3. Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan

4. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi

5. Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

6. Keuntungan (kerugian) belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk

Dijual

7. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

8. Opsi Saham

9. Saldo Laba

10. Modal Saham Diperoleh Kembali

(2) Laporan Laba Rugi

1. Pendapatan Bunga

2. Pendapatan Provisi dan Komisi

3. Beban Bunga

4. Beban Provisi dan Komisi
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5. Pendapatan Bunga-Bersih

6. Pendapatan Operasional Lainnya

7. Beban Penyisihan Penghapusan atas Aktiva Produktif

8. Beban Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi

9. Keuntungan (kerugian) kenaikan (penurunan) nilai Surat-surat Berharga

dan Obligasi Rekapitulasi Pemerintah

10. Keuntungan (kerugian) Penjualan Surat-surat Berharga dan Obligasi

Rekapitulasi Pemerintah

11. Beban Operasional Lainnya

12. Laba (Rugi) Operasional

13. Pendapatan atau Beban  Non Operasional-Bersih

14. Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

15. Beban (Penghasilan) Pajak

16. Laba (Rugi) dari Aktivitas Normal

17. Pos Luar Biasa

18. Laba (Rugi) Bersih

19. Laba (Rugi) Per saham Dasar

20. Laba (Rugi) Per saham Dilusian

(3) Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laba (Rugi) Bersih Periode Bersangkutan

2. Setiap Pos yang Berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung

dalam Ekuitas
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3. Pengaruh Kumulatif dari Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi

atas Kesalahan Mendasar

4. Transaksi Modal dengan Pemilik dan Distribusi kepada pemilik

5. Saldo Laba (Rugi) pada awal dan akhir periode yang dibagi dalam yang

telah ditentukan penggunaannya dan yang belum ditentukan

penggunaannya

6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal

ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor dan pos-pos

ekuitas lainnya pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan

secara terpisah setiap perubahan

(4) Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

3. Arus Kas dari Aktivitas pendanaan

(5) Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Gambaran Umum Perusahaan

2. Penawaran Umum Efek Perusahaan

3. Karyawan, Direksi dan Dewan komisaris

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

5. Pengungkapan atas Pos-Pos Laporan Keuangan dan Pengungkapan

Lainnya.
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Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan adalah suatu bentuk

kualitas untuk menilai manfaat dari laporan keuangan. Tingkat kelengkapan

pengungkapan laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan indeks of

disclosure methodolog, seperti indeks Wallce, (Nugraheni, 2002:80) dalam Sefani

(2011). Semakin banyak butir yang diungkapkan oleh perusahaan, semakin

banyak pula angka indeks yang diperoleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan

angka indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut

melakukan praktik pengungkapan secara lebih komprehensif dibanding dengan

perusahsaan lain. Rumus menghitung kelengkapan pengungkapan laporan

keuangan yaitu:

= X 100%
Keterangan :

n : Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan

k : Jumlah item yang seharusnya diungkap

2.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan bisa didasarkan pada jumlah aktiva (aktiva tetap, tidak

berwujud dan lain-lain), jumlah tenaga kerja, volume penjualan dan kapitalisasi

pasar (Cahyonowati, 2003) dalam Chandra dan Erly (2012). Ukuran perusahaan

menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya
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modal yang digunakan, total aset yang dimiliki, atau total penjualan yang

diperolehnya.

Ukuran perusahaan (size) atau skala perusahaan pada dasarnya adalah

pengelompokkan perusahaan kedalam beberapa kelompok, misalnya perusahaan

besar, sedang, dan perusahaan kecil. Menurut Tjakradinata (2000) dalam Dessy

dan Venti (2012), hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat

pengungkapan dapat dijelaskan bahwa, perusahaan besar umumnya menjadi

sorotan banyak pihak, baik dari masyarakat secara umum maupun pemerintah.

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar relatif lebih diawasi oleh lembaga-

lembaga pemerintah, sehingga mereka berupaya menyajikan pengungkapan yang

lebih baik untuk dapat meminimalisasi tekanan-tekanan pemerintah. Perusahaan

besar berkemungkinan memperoleh keuntungan-keuntungan dengan

mengungkapkan informasi yang memadai dalam laporan keuangan, misalnya

kemudahan untuk memasarkan saham dan kemudahan memperoleh dana dari

pasar modal.

Zarzeski (1996) dalam Chandra dan Erly (2012) menyatakan bahwa

ukuran perusahaan adalah total aset perusahaan, dimana ukuran perusahaan

tersebut berhubungan positif dengan pengungkapan. Karena itu, semakin besar

ukuran perusahaan, semakin besar informasi yang perlu diungkapkan.

2.4 Faktor Solvabilitas

Solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban jangka panjangnya (Subramanyam, 2013:46). faktor ini sangat penting

terhadap struktur modal suatu perusahaan. Kasmir, (2008:151) menyebutkan
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bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban

utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti

luas dapat dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (likuidasi).

Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan perusahaan ternyata

memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya resiko

kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar.

Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu

mempunyai resiko  kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian

menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian

(return) pada saat perkonomian tinggi.

Manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik

sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian  yang tinggi dengan tingkat

resiko yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar kecilnya rasio ini sangat

tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, disamping aktiva yang

dimilikinya.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering

digunakan perusahaan, diantaranya:

2.4.1 Rasio Hutang terhadap Asset (Debt to Asset Ratio)

Merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan

antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva
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perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Apabila rasio tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak,

maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman

karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi hutang-hutangnya

dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah,

semakin kecil perusahaan dibiayai dengan hutang. Standar pengukuran  untuk

menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri

sejenis. Rumus yang digunakan untuk mencari debt ratio yaitu:

Debt to asset ratio = Total DebtTotal Asset
2.4.2 Rasio Hutang terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio)

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas.

Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk

hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang. Rumus untuk

mencari debt to equity ratio (DER) yaitu:

DER = Total Hutang (Debt)Ekuitas (Equity)
2.5 Faktor Likuiditas

Likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban keuangan jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang paling penting

adalah rasio lancar (ketersediaan aset lancar untuk memenuhi kewajiban lancar),
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Subramanyam dan John, (2013:45). Defenisi ini senada dengan yang

disampaikan oleh Fred Weston dalam Kasmir (2008:129) yang menyebutkan

bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Artinya apabila

perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut

terutama hutang yang sudah jatuh tempo.

Dalam praktiknya, untuk mengukur rasio keuangan secara lengkap, dapat

menggunakan jenis-jenis rasio likuiditas yang ada yaitu:

2.5.1 Rasio lancar (current ratio)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh

tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.

Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar

200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik

atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Artinya dengan hasil rasio seperti itu,

perusahaan sudah merasa berada pada titik aman dalam jangka pendek.  Rumus

untuk mencari rasio lancar dapat yang digunakan sebagai berikut:

Rasio Lancar = Asset LancarHutang Lancar
2.5.2 Rasio cepat (Quick Ratio)

Rasio cepat atau rasio sangat lancar merupakan rasio yang menunjukkan

kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban dengan
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aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory). Untuk mencari

rasio cepat dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Quick Ratio = current asset − inventorycurrent liabilities
2.5.3 Rasio kas (Cash Ratio)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa

besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Untuk mencari rasio kas

dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Cash ratio = Cash or cash equivalentcurrent liabilities
2.5.4 Rasio perputaran kas

Menurut James O. Gill dalam Kasmir (2008:140), perputaran kas

berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang

dibutuhkan unuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Rumus yang

digunakan yaitu;

Rasio perputaran kas = penjualan bersihmodal kerja bersih
2.5.5 Inventory to Net Working Capital

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan

antara jumlah sediaan yang ada dengan modal perusahaan. Modal kerja

tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar.

Rumus yang digunakan yaitu:
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Inventory to NWC = inventoryCurrent Assets − Current Liabilities
Muhammad Natsir (2012)  menyebutkan untuk perusahaan perbankan

likuiditas perusahaan diukur dengan menggunakan jenis-jenis rasio berikut ini:

1. Cash Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar

kembali simpanan nasabah atau deposan pada saat ditarik dengan

menggunakan alat likuid yang dimilikinya.

ℎ = Alat likuidPasiva likuid X 100%
2. Loan To Deposit (LDR)

Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan

dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Oleh karena itu semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya

kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang

diperlukan unutk membiayai kredit menjadi semakin besar dengan rumus

sebagai berikut:

LDR = Jumlah Kredit yang diberikanTotal dana pihak ketiga X 100%
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3. Loan to  Assets Ratio (LAR)

Rasio ini untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan

kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan

total asset yang dimiliki bank. LAR merupakan perbandingan antar besarnya

kredit yang diberikan bank dengan besarnya total asset yang dimiliki bank.

Perusahaan yang mimiliki rasio LAR paling kecil adalah perusahaan yang

paling likuid dan berlaku sebaliknya. Artinya dengan semakin kecil rasio LAR

semakin besar asset yang tersedia untuk memenuhi permintaaan kredit nasabah

berikutnya. Loan to Assets Ratio dirumuskan dengan:

LAR = Jumlah Kredit yang diberikanJumlah Asset X 100%
2.6 Faktor Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba

yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari

penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. (Sudarmadji dan

Sularto, 2007) dalam Dessy dan Venti (2012).

Menurut Kasmir (2008:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini

ditunjukkan oleh laba yang  dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efesiensi perusahaan.
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Hasil pengukuran dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama

ini, apakah mereka telah berkerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai

target yang telah ditetapkan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target

untuk periode atau beberapa periode. Namun sebaliknya jika gagal atau tidak

berhasil mencapai target, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk

periode kedepan.

Analisis profitabilitas perusahaan termasuk bagian yang penting dari

analisis laporan keuangan. Semua laporan keuangan dapat digunakan untuk

menganalisis profitabilitas, namun yang paling penting adalah laporan laba rugi.

Laporan laba rugi menghasilkan hasil operasi perusahaan selama satu periode.

Ada tiga jenis rasio yang sering digunakan yaitu:

2.6.1 Rasio profit margin atas penjualan (Profit Margin on Sales)

Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba

atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba

bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan

nama profit margin. Ada 2 rumus untuk mencari profit margin, yaitu :

1. Untuk margin laba kotor

Profit Margin = penjualan bersih − harga pokok penjualanpenjualan
Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap

perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok

penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok

penjualan.
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2. Untuk margin laba bersih

Net Profit Margin = Earning After Interest and Taxpenjualan
Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan

dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih

perusahaan atas penjualan.

2.6.2 Pengembalian atas total Asset (Return on Asset)

Sering disebut juga dengan Return On Investment, merupakan rasio yang

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam

perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen

dalam mengelola investasinya. Semakin kecil (rendah) rasio ini semakin

kurang baik, demikian juga sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk

mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rumus yang

digunakan yaitu:

ROA = Earning After Interest and TaxTotal Asset
2.6.3 Pengembalian atas ekuitas saham biasa (Return On Equity)

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal

sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan

modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efesiensi penggunaan modal sendiri.

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan

semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumus yang digunakan yaitu:

ROE = Earning After Interest and TaxTotal Equity
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2.7 Asimetri Informasi

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia dalam bidang ekonomi, asimetri

informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi

lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Asimetri informasi

sering juga disebut dengan istilah informasi asimetrik / informasi asimetris.

Menurut Lukas (2008:261) asimetri informasi adalah kondisi dimana suatu pihak

memiliki informasi yang lebih banyak dari pihak yang lain. Karena asimetri

informasi, maka pihak manajemen perusahaan lebih banyak mengetahui tentang

perusahaan dibandingkan investor dipasar modal.

Informasi yang lengkap tentang kondisi perusahaan dimiliki oleh para

agen perusahaan seperti direksi dan manager perusahaan. Informasi ini tidak

mungkin bisa keluar ke publik begitu saja karena agen tersebut harus memenuhi

regulasi yang ada dalam menyampaikan informasi ke publik. Informasi tersebut

selalu ditahan perusahaan dan menginformasikannya pada waktu yang tepat.

Sesuai dengan uraian sebelumnya, maka ada perbedaan informasi yang dimiliki

antara investor dengan agen perusahaan. Investor memiliki informasi yang

kurang lengkap sementara agen perusahaan mempunyai informasi yang lengkap.

Modigliani dan Miller (MM) mengansumsikan bahwa investor memiliki

informasi yang sama mengenai prospek perusahaan seperti yang dimiliki para

manajer yang disebutkan dengan kesamaan informasi. Akan tetapi dalam

kenyataannya manajer mempunyai informasi yang lebih baik dari pada investor

luar, hal ini disebut dengan ketidaksamaan informasi (asymetric information)

dalam Brigham dan Houston (2001:35).
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Dalam kontek teori keagenan asimetri informasi dapat menyebabkan

konflik antara prinsipal (pemilik) dengan agen (manajer). Hal ini dikarenakan

terganggunya proses komunikasi antara pemilik atau pemegang saham dengan

manajer, yang membuat pemilik atau pemegang saham tidak memahami setiap

tindakan yang dilakukan oleh manajer mengingat kegagalan pemilik memperoleh

semua informasi relevan yang diperlukannya (Healy dan Palepu, 1993) dalam

(Sutedja, 2004).

Menurut Komalasari dalam Ilham Firdaus (2013) teori keagenan (agency

theory) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen

dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai prinsipal. Asimetri

informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan

prospek perusahaan dimasa datang dibandingkan pemegang saham dan

stakeholder lainnya. Ketika timbul asimetri informasi, keputusan pengungkapan

yang dibuat oleh manajer dapat mempengaruhi harga saham sebab asimetri

informasi antara investor yang lebih terinformasi dan investor yang kurang

terinformasi menimbulkan biaya transaksi dan mengurangi likuiditas yang

diharapkan dalam pasar untuk saham-saham.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengungkapan mempunyai

hubungan dengan asimetri informasi, yakni pengungkapan dapat digunakan

untuk mengatasi atau mengurangi asimetri informasi. Hal ini dapat dijelaskan

bahwa melalui publikasi laporan keuangan yang didalamnya termasuk

pengungkapan, pasar dapat menilai sejauh mana perusahaan telah

mengungkapkan semua informasi relevan. Jika semua informasi relevan telah
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diungkapkan, berarti asimetri informasi seharusnya berkurang. Berkurangnya

asimetri informasi dapat diketahui dari bid-ask spread. Semakin kecil bid-ask

spread yang terjadi, mengindikasikan berkurangnya asimetri informasi.

Menurunnya bid-ask spread juga mencerminkan respon positif pasar terhadap

informasi yang terkandung dalam publikasi laporan keuangan, termasuk

pengungkapannya.

Pengukuran asimetri informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

bid-ask spread. Menurut Dini dan Masodah (2011), bid-ask spread merupakan

salah satu pengukur dari likuiditas pasar yang telah digunakan secara luas dalam

penelitian terdahulu sebagai pengukur asimetri informasi antara manajemen dan

pemegang saham perusahaan. Vankatesh dan Chiang (1986) dalam Dini dan

Masodah (2011) menghitung bid-ask spread sebagai berikut:

= −+2 100
Dimana:

Spread
it

= Relative bid-ask spread perusahaan i pada hari t dalam 1 tahun

Ask
it

= harga ask (tawar) tertinggi saham perusahaan i pada hari t dalam 1

tahun

Bid
it

= harga bid (minta) terendah saham perusahaan i pada hari  t dalam 1

tahun
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2.8 Pandangan Islam Tentang Penyampaian Informasi

Menyampaikan informasi dalam laporan keuangan hendaklah diungkapkan

secara lengkap dan jujur karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang

berkhianat, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:









Artinya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu

golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang

jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (QS.Al-

Imran:58)

Jujur dalam kehidupan sehari-hari merupakan anjuran dari Allah SWT dan

Rasul-Nya, jadi hendaklah para pelaku usaha itu menyampaikan semua informasi

yang akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan menyampaikannya

dengan jujur dan lengkap, karena dalam Alquran telah dijelaskan tentang

kedudukan dari orang yang jujur itu, yaitu dalam surat Al-Maidah:119 berikut

ini:
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Artinya: Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-

orang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya

mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha

terhadapNya Itulah keberuntungan yang paling besar". (QS.Al-Maidah:119).

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Hubungan ukuran perusahaan dan kelengkapan pengungkapan laporan

keuangan

Menurut Tjakradinata (2000) dalam Dessy dan Venty 2012), hubungan

antara ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan dapat dijelaskan

bahwa, perusahaan besar umumnya menjadi sorotan banyak pihak, baik dari

masyarakat secara umum maupun pemerintah. Perusahaan dengan ukuran yang

lebih besar relatif lebih diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintah, sehingga

mereka berupaya menyajikan pengungkapan yang lebih baik untuk dapat

meminimalisasi tekanan-tekanan pemerintah. Perusahaan besar

berkemungkinan memperoleh keuntungan-keuntungan dengan mengungkapkan

informasi yang memadai dalam laporan tahunan, misalnya kemudahan untuk

memasarkan saham dan kemudahan memperoleh dana dari pasar modal.

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar biasanya mempunyai

karyawan dengan ahli yang berkualitas sehingga lebih memahami tentang

pengungkapan laporan keuangan. Perusahaan kecil lebih dominan tidak

melakukan penyajian dalam laporan keuangan secara lengkap, karena tidak
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mempunyai laporan keuangan yang siap saji. Dari uraian diatas dapat

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar akan lebih banyak

melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan

oleh Dessy dan Venti (2012) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan

berpengauh signifikan dengan arah positif terhadap kelengkapan

pengungkapan laporan keuangan.

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan

pengungkapan laporan keuangan.

2.9.2 Hubungan solvabilitas dan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup

selama jangka waktu yang lama. Solvabilitas menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk membayar kembali hutang atau kewajiban- kewajiban jangka

panjang. Faktor ini sangat penting terhadap struktur modal suatu perusahaan.

Struktur modal dalam setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi modal

sendiri dan modal yang berasal dari kreditur yang disebut hutang atau modal

asing (Yuliansyah, 2007) dalam (Chandra dan Erly, 2012). Perusahaan yang

mempunyai proposi hutang yang tinggi biasanya lebih cenderung tidak

mengungkapkan informasi secara lengkap karena akan dinilai dalam kondisi

tidak sehat oleh pihak eksternal. Penelitian Simanjuntak dan Widiastuti (2004)

dalam Chandra dan Erly (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif

antara variabel leverage (solvabilitas) dengan luas pengungkapan yang

dilakukan oleh perusahaan.
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H2 : Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan

pengungkapan laporan keuangan.

2.9.3  Hubungan likuiditas dan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban keuangan jangka pendeknya. Pada penelitian ini, perusahaan yang

diteliti adalah perusahaan perbankan, sehingga rasio likuiditas digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan kredit dari

nasabah. Likuditas dihitung dengan membagi kredit yang diberikan dengan

total asset. Kondisi perusahaan yang sehat ditunjukkan dengan rendahnya rasio

likuiditas, karena semakin rendah rasio likuiditas semakin banyak asset yang

tersedia untuk memenuhi permintaan kredit berikutnya. Berhubungan dengan

pengungkapan, perusahaan yang rendah rasio likuiditasnya cenderung akan

mengungkapkan  lebih banyak informasi agar pihak eksternal tahu bahwa

kondisi perusahaannya sehat. Sehingga pihak eksternal bisa mengambil

keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Penelitian Dessy dan Venti (2012)

menyebutkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dengan arah positif antara

likuiditas dan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

H3 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan

laporan keuangan.

2.9.4  Hubungan profitabilitas dan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.



41

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba

yang dihasilkan. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas

manajemen perusahaan secara keseluruhan, dan ditunjukkan dengan besarnya

laba yang diperoleh perusahaan. Faktor ini menggambarkan pengaruh

gabungan dari likuiditas, pengelolaan aset, dan pengelolaan hutang terhadap

hasil-hasil operasi. Artinya hasil dari faktor ini menunjukkan pula bagaimana

manajemen mengelola aset dan hutangnya. Semakin baik manajemen

mengelola aset dan hutangnya maka tingkat profitabilitas akan meningkat

(Wallace,1995) dalam Chandra dan Erly (2012). Profitabilitas yang tinggi akan

mendorong menajemen untuk mengungkap informasi yang lebih lengkap,

karena memberikan kesan positif atas kinerjanya yaitu agar pihak luar tahu

bahwa kinerja perusahaan sangat bagus. Chandra dan Erly (2012) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan dengan

arah positif terhadap tingkat keluasan  pengungkapan laporan tahunan.

H4 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan

pengungkapan laporan keuangan.

2.9.5 Hubungan ukuran perusahaan, solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas

secara simultan atau bersama-sama dengan kelengkapan pengungkapan

laporan secara keuangan.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak pula item yang

harus diungkapkan oleh suatu perusahaan, karena perusahaan yang memiliki

ukuran yang lebih besar akan lebih diawasi oleh lembaga pemerintah sehingga
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perusahaan tersebut akan berusaha untuk mengungkapkan lebih banyak

informasi keuangan.

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar

kembali hutang atau kewajiban - kewajiban jangka panjang. Semakin sedikit

proporsi hutang yang dimiliki perusahaan akan semakin banyak informasi yang

akan diungkapkan karena perusahaan tersebut akan dinilai oleh perusahaan

dalam kondisi yang sehat dengan demikian bisa menarik investor untuk

menanamkan sahamnya diperusahaan tersebut.

Likuiditas juga dinilai bisa mempengaruhi kelengkapan pengungkapan

laporan keuangan, semakin likuid suatu perusahaan maka akan lebih banyak

informasi keuangan yang diungkapkan didalam laporan keuangan karena

kondisi perusahaan yang sehat juga ditunjukkan dengan likuidnya suatu

perusahaan.

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba

yang dihasilkan. Profitabilitas yang tinggi akan mendorong menajemen untuk

mengungkap informasi yang lebih lengkap, karena memberikan kesan positif

atas kinerjanya yaitu agar pihak luar tahu bahwa kinerja perusahaan sangat

bagus.

Variabel ukuran perusahaan, solvabilitas, likuiditas dan profitabilitas

dinilai dapat mempengaruhi tingginya kelengkapan pengungkapan laporan

keuangan yang dilakukan oleh perusahaan secara bersama-sama atau simultan.
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Dessy dan Venti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara

simultan variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, leverage

(solvabilitas), likuiditas dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

H5 : Variabel ukuran perusahaan, solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan

laporan keuangan.

2.9.6 Hubungan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dan asimetri

informasi.

Menurut Sutedja (2004), secara sederhana dapat dikatakan bahwa

pengungkapan mempunyai hubungan dengan asimetri informasi, yakni

pengungkapan dapat digunakan untuk mengatasi (mengurangi) asimetri

informasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: melalui publikasi laporan

keuangan yang didalamnya termasuk pengungkapan, pasar dapat menilai

sejauh mana perusahaan telah mengungkapkan semua informasi relevan. Jika

semua informasi relevan telah ungkapkan, berarti asimetri informasi

seharusnya berkurang. Benardi et al., (2009) dan Murni (2004) telah

membuktikan hubungan antara luas pengungkapan dan asimetri informasi

melalui penelitiannya yang menunjukkan bahwa luas pengungkapan

berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi, dalam Delevani dan

Ferdiansyah (2012).
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H6 : Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan berpengaruh terhadap

asimetri informasi.

2.10 Kerangka pemikiran

Tahap 1

H1

H2

H3

H4

H5

Tahap 2

H6

Ukuran Perusahaan (X1)

Solvabilitas (X2)
Kelengkapan

pengungkapan
laporan

keuangan (Y)
Likuiditas (X3)

Profitabilitas (X4)

Kelengkapan
pengungkapan

laporan
keuangan (X)

Asimetri
Informaasi

(Y)
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2.11 Penelitian Sebelumnya

Tabel II.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti
dan Tahun Judul Penelitian

Variabel
Penelitian Hasil Penelitian

Delevani dan
Ferdiansyah
(2012) STIE
STAN Indonesia
Mandiri
Bandung

Pengaruh Karakteristik
Perusahaan Terhadap
Luas Pengungkapan Serta
Implikasinya Terhadap
Asimetri Informasi
(Studi pada Perusahaan
Perbankan yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2007-2009)

Ukuran perusahaan,
leverage,
kepemilikan saham
publik, likuiditas,
profitabilitas, luas
pengungkapan, dan
asimetri informasi

Tahap 1 ukuran perusahaan
dan profitabilitas berpengaruh
terhadap luas pengungkapan
sedangkan leverage,
kepemilikan saham publik, dan
likuiditas tidak berpengaruh.
Tahap 2 luas pengungkapan
tidak berpengaruh terhadap
asimetri informasi.

Chandra dan
Erly (2012)

Analisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi
Tingkat Keluasan
Pengungkapan Informasi
Dalam Laporan Tahunan
(Studi Empiris Pada
Perusahaan Barang
Konsumsi Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia
Periode 2008-2010)

Likuiditas,
solvabilitas,
profitabilitas, dan
ukuran perusahaan,
keluasan
pengungkapan
informasi

Secara simultan berpengaruh
terhadap keluasan
pengungkapan informasi, dan
secara parsial hanya
profitabilitas dan likuiditas
yang berpengaruh terhadap
keluasan pengungkapan
informasi sedangkan yang
lainnya tidak berpengaruh.

Dessy dan Venti
(2012)
Institut
Manajemen
Telkom

Pengaruh Karakteristik
Perusahaan Terhadap
Kelengkapan
Pengungkapan Laporan
Keuangan
(Studi Pada Perusahaan
Telekomunikasi Yang
Tercatat Di Bursa Efek
Indonesia
Tahun 2006-2010)

Ukuran perusahaan,
leverage, likuiditas,
dan profitabilitas,
kelengkapan
pengungkapan
laporan keuangan

Secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap
kelengkapan pengungkapan
laporan keuangan. Sedangkan
secara parsial ukuran
perusahaan dan likuiditas
berpengaruh positif,
profitabilitas berpengaruh
negatif, dan leverage tidak
berpengaruh terhadap
kelengkapan pengungkapan
laporan keuangan.

Sefani (2011) Faktor-faktor yang Ukuran perusahaan, Baik secara simultan maupun
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mempengaruhi
kelengkapan
pengungkapan laporan
keuangan pada
perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI

profitabilitas,
solvabilitas,
likuiditas, dan porsi
saham publik,
kelengkapan
pengungkapan
laporankeuangan

secara parsial semua variabel
independen yaitu ukuran
perusahaan, profitabilitas,
solvabilitas, likuiditas, dan
porsi saham publik tidak
berpengaruh terhadap
kelengkapan pengungkapan
laporan keuangan


