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SARI
Sari, Debi Permata. 2013. “Pengaruh Implementasi IFRS dalam Indeks Gray:
Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, dan Porsi saham publik terhadap
Pengungkapan Laporan Keuangan”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas
Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Agus Wahyudin,
M.Si., Pembimbing II: Trisni Suryarini, M.Si., Akt.

Kata Kunci: Pengungkapan, IFRS, indeks Gray leverage, indeks Gray
likuiditas, indeks Gray Profitabilitas, indeks Gray porsi saham publik.

Pengungkapan laporan keuangan merupakan sarana penyampaian
informasi oleh pihak intern perusahaan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Di
era globalisasi ini, IASC (International Accounting Standard Committee)
berusaha mewujudkan one standard for all global agar laporan keuangan dapat
dipahami di lintas negara sehingga dirumuskan standar internasional yang disebut
IFRS (International Financial Reporting Standard). Hal tersebut tentunya
membawa dampak yang besar dalam dunia akuntansi di Indonesia salah satunya
terkait konvergensi IFRS ke PSAK yang merupakan pedoman penyusunan
laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pengungkapan kepada pihak di luar
perusahaan.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris tentang
pengaruh implementasi IFRS terhadap pengungkapan laporan keuangan yang
diukur melalui leverage, likuiditas, profitabilitas, dan porsi kepemilikan saham
oleh publik dan diproksikan dengan indeks gray. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. Sampel
penelitian berjumlah 30 perusahaan perbankan yang dipilih menggunakan metode
purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Variabel bebas berupa
indeks gray leverage, indeks gray likuditas, indeks gray profitabilitas, dan indeks
gray porsi saham publik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif dengan spss.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi IFRS dalam indeks gray
leverage, likuiditas, profitabilitas, dan porsi saham publik secara simultan
berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Secara parsial
implementasi IFRS dalam indeks gray likuiditas, profitabilitas, dan porsi saham
publik berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan, sedangkan dalam
indeks gray leverage tidak berpengaruh.

Simpulan penelitian adalah implementasi IFRS dalam indeks gray
leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan
perbankan. Sedangkan implementasi IFRS dalam indeks gray likuditas, indeks
gray profitabilitas, dan indeks gray porsi saham publik berpengaruh terhadap
pengungkapan laporan keuangan perusahaan perbankan. Saran yang disampaikan
kepada pembaca agar penelitian tentang pengaruh IFRS dam implikasinya dalam
studi akuntansi tetap dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya demi terwujudnya
perbaikan standar akuntansi di Indonesia.
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ABSTRACT

Sari, Debi Permata. 2013. "Effect of IFRS in the Gray Index: Leverage,
Liquidity, Profitability, and the portion of public shares toward Financial
Disclosure". Skripsi. Accounting Department. Economic Faculty. Semarang State
University. Advisor I: Dr. Agus Wahyudin, M.Si., Advisor II: Trisni
Suryarini,SE., M.Si., Akt.

Keywords: Disclosures, IFRS, leverage Gray Index, liquidity Gray index,
Profitability Gray index, Gray index of public shares.

Disclosure of financial statements is a means of delivering information
by the company's internal to stakeholders outside of the company. On this
globalization IASC (International Accounting Standard Committee) try to make
one standard for all in order to financial statement can be understood by all
countries so they create international standard call IFRS (International Financial
Reporting Standard). It certainly brings a big impact on accounting study in
Indonesia. One of those is about convergence of IFRS into PSAK as base of
financial reporting as one form of disclosure to stakeholders outside of the
company.

This study was conducted to obtain empirical evidence about the effect
of the implementation of IFRS on the disclosure of financial statements as
measured by leverage, liquidity, profitability, and public shares which is measured
by the gray index. The populations in this study are all listed banks in BEI 2009-
2012. Sample was 30 banking firms selected using purposive sampling method
with predetermined criteria. Independent variables such as leverage gray index,
liquidity index gray, gray profitability index, and indices gray public shares.
Analysis used in this study is a descriptive analysis and multiple linear regression
analysis with spss.

The results showed the implementation of IFRS in the leverage gray
index, liquidity, profitability, and public shares simultaneously affect the
disclosure of financial statements. Partial implementation of IFRS in the index
gray liquidity, profitability, and public shares affect the disclosure of financial
statements, whereas the gray index leverage has no effect.

Conclusions of the research are the implementation of IFRS in the gray
index leverage does not affect the company's financial statement disclosure of
banking. While the implementation of IFRS in the liquidity gray index,
profitability gray index, and public shares gray index affects the banking
company's financial statement disclosure. Suggestions are presented to the reader
in order to research on the effects of dam IFRS accounting implications in the
study is still being done to determine the effect of accounting standards in order to
realize improvements in Indonesia.
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1. BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap entitas bisnis harus melaporkan aktivitas yang dilakukan perusahaan

selama periode tertentu. Laporan tersebut merupakan sebuah laporan

pertanggungjawaban atas segala sumber daya yang dipercayakan oleh pihak-pihak

diluar perusahaan. Segala informasi yang menyangkut keadaan perusahaan selama

periode yang telah ditentukan disebut laporan keuangan. Laporan keuangan

merupakan sumber informasi yang berisi keadaan perusahaan menyangkut

aktivitas, kinerja, dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan selama melakukan

aktivitas ekonomi. Informasi tentang keadaan perusahaan tersebut merupakan hal

yang sangat penting yang dibutuhkan pihak-pihak yang pengguna dalam

pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang akan disajikan harus mampu menjelaskan secara

rinci seluruh informasi ekonomi perusahaan. Perusahaan harus melakukan

pengungkapan agar informasi dalam laporan keuangan berkualitas dan kredibel.

Pengungkapan dilakukan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami isi

dari laporan keuangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Laporan

keuangan harus dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

Pengungkapan laporan keuangan harus memadai sebagai dasar pengambilan

keputusan sehingga dapat mengantisipasi kondisi ekonomi yang dinamis.

Pengungkapan menjadi sangat penting karena pengungkapan merupakan bagian
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integral pelaporan keuangan serta langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu

penyajian informasi secara penuh berupa statemen keuangan.

Pengungkapan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi

yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pihak pemakai.

Pengungkapan diwajibkan untuk tujuan melindungi (Protective), informatif

(informative), atau melayani kebutuhan khusus (differential). Tujuan melindungi

dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil

dan terbuka (unfair), sehingga tingkat atau volume pengungkapan menjadi lebih

tinggi. Tujuan informatif seperti yang telah disampaikan yakni untuk memberikan

informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai.

Yang terakhir adalah tujuan kebutuhan khusus bermaksud segala sesuatu yang

diungkapkan kepada publik dibatasi dengan tujuan yang dipandang bermanfaat

bagi pemakai yang disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan

untuk mengungkapkan secara lebih rinci.

Pengungkapan laporan keuangan merupakan sumber informasi untuk

pengambilan keputusan investasi. Laporan keuangan perusahaan harus disusun

dengan standar akuntansi yang bermutu. Standar yang bermutu diharapkan

laporan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat diperbandingkan terutama

oleh investor sebagai salah satu pemeran penting pada sebuah perusahaan.

Menyadari bahwa laporan keuangan butuh pedoman lintas negara, maka tahun

1973 International Accounting Standard Committee (IASC) dibentuk untuk

menyusun International Accounting Standard (IAS) dengan semboyan

standarisasi one standard for all (global standard).
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International Accounting Standard Board (IASC) menerapkan

international Financial Reporting Standard (IFRS) di Indonesia agar para

pembaca memiliki satu pemahaman yang sama saat membaca laporan keuangan,

khususnya investor dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam

pengungkapan laporan keuanga, IFRS berkaitan dengan masalah keagenan

(agency problem) yakni masalah jarak antara principle dan agent yang dalam

relasi membutuhkan jembatan antara pemilik dan buruh atau pekerja yang disebut

agency relation berupa informasi. Informasi dalam hal ini berupa laporan tentang

asset, resourches, dan lainnya yang berhubungan dengan keadaan perusahaan

yang dibuat oleh agent dan diserahkan kepada principle (pemilik).

Teori agensi dikemukakan oleh Tristanti (2011) yang menyebutkan bahwa

hubungan keagenan muncul ketika principle bekerja dengan agent dimana

principle akan menyediakan fasilitas dan mendelegasikan wewenang serta

kebijakan pembuatan keputusan kepada agent. Teori agensi mengasumsikan

bahwa individu bergerak memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan

asimetri informasi yang dimiliki akan mendorong agent untuk melakukan hal-hal

yang diinginkannya dan menyembunyikan beberapa informasi yang tidak

diketahui principal. Dalam kondisi tersebut agent dapat mempengaruhi angka-

angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal tersbut mewajibkan

agent untuk memberi signal mengenai kondisi perusahaan kepada principal agar

tidak terjadi asimetri.

Implementasi International Financial Reporting Standard (IFRS)

memberikan pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Di Australia,
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pengadopsian IFRS menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih volatile karena

penghapusan amortisasi goodwill, dan diperlakukannya share-based payment

menjadi biaya. Dampak lain juga terjadi pada bursa saham di Istanbul, IFRS

terbukti meningkatkan transparansi dan pengungkapan serta menghasilkan

persistensi laba yang lebih tinggi, penurunan bid-ask spread dan lebih likuid

walaupun mengalami volatilitas yang lebih besar pada harga saham mereka

(Gassen and Sellhorn, 2006). Pengadopsian IFRS secara serius juga menyebabkan

cost of capital yang lebih rendah dan kenaikan likuiditas pasar (Daske et al, 2007

dalam Kusuma 2007).

Dalam pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik,

pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan. Pengungkapan

laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan

akuntansi yang ditempuh, kontinjensi, metode persediaan, jumlah saham beredar

dan ukuran alternatif, misalnya pos-pos yang dicatat berdasarkan historical cost

(Simanjuntak dan Widiastuti, 2004). Berbagai penelitian dilakukan untuk

mengukur tingkat pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Tingginya

kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan

pengungkapan yang ditetapkan dalam standar yang terdiridari: pengungkapan

wajib (Mandatory Disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary disclosure).

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh

standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia mengungkapkan

informasi secara sukarela, maka pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan

untuk mengungkapkannya. Pengungkapan sukarela berisi butir-butir yang
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dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan peraturan yang

berlaku.

Pengungkapan laporan keuangan yang baik dipengaruhi oleh beberapa

faktor, diantaranya faktor keuangan dan non keuangan. Faktor-faktor keuangan

meliputi: leverage, likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, common stock

rasio, earning per share, dan margin laba bruto. Sedangkan faktor-faktor non

keuangan meliputi: porsi saham publik, porsi saham asing, umur perusahaan,

status perusahaan, nilai perusahaan, jenis industri, penerbitan sekuritas, waktu

terdaftar, dan persentase kepemilikan manajerial. Pada penelitian terdahulu,

peneliti menggunakan indikator leverage, likuiditas, profitabilitas, dan porsi

saham publik. Seperti penelitian yang dilakukan (Simanjuntak dan widiastuti,

2004) yang menggunakan leverage, likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan

dan porsi kepemilikan saham publik sebagai indikator yang paling penting dalam

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Selain itu

penelitian serupa menggunakan indikator leverage, likuiditas, profitabilitas, dan

porsi kepemilikan saham publik dilakukan Irawan (2010) untuk menilai

pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian tentang pengungkapan wajib IFRS yang dilakukan oleh Utami,

dkk (2011) menggunakan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan

institusional dewan komisaris, rapat komite, proporsi komisaris independen,

leverage, profitabilitas, dan tipe auditor yang kemudian diproksikan terhadap

IFRS. Berdasarkan penelitian terdahulu itulah, penelitian ini akan menggunakan

empat faktor paling penting yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan
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laporan keuangan, yaitu leverage, likuiditas, profitabilitas, dan porsi kepemilikan

saham publik.

Leverage yang juga disebut rasio solvabilitas merupakan rasio yang

menunjukkan seberapa besar ekuitas yang tersedia untuk memberikan jaminan

terhadap hutang perusahaan baik hutang lancar (jangka pendek) maupun hutang

tidak lancar (jangka panjang). Simanjuntak dan Widiastuti (2004) menyebutkan

bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi mengandung biaya pengawasan

(monitoring cost) yang tinggi pula. Sehingga perusahaan dengan leverage yang

tinggi cenderung menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Rasio hutang

atas modal yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam

laporan keuangan daripada perusahaan dengan rasio yang rendah. Almilia dan

Retrinasari (2007) memberikan pernyataan positif tentang pengaruh rasio leverage

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Rasio leverage memiliki

pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan wajib. Ini berarti bahwa rasio

leverage yang tinggi akan mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan lebih

banyak informasi karena biaya keagenan dengan struktur modal seperti itu akan

lebih tinggi.

Selain leverage, faktor keuangan lain yang juga sering digunakan dalam

mengukur kelengkapan pengungkapan laporan keuangan adalah rasio likuiditas.

Likuiditas adalah rasio modal kerja yang dapat digunakan untuk menganalisa dan

menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, serta membantu manajemen

dalam mengukur efisiensi modal kerja yang dikelola perusahaan. Likuiditas juga

berkaitan erat dengan pengungkapan laporan keuangan. Semakin tinggi likuiditas
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maka semakin tinggi pula pengungkapan informasi tentang penggunaan modal

kerja untuk mengetahui bagaimana prospek dan pembayaran bunga di masa

mendatang.

Irawan (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa likuiditas secara

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laoporan

keuangan. Artinya bahwa likuiditas mampu mengukur tingkat kelengkapan

pengungkapan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Amelinda (2011) yang

menyatakan bahwa terdapat hubungan searah antara variabel likuiditas dengan

tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Likuiditas dapat dipandang

dari dua sisi (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004). Di satu sisi, tingkat likuiditas

yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan

semacam ini cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas

kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel.

Disisi lain, likuiditas juga dapat dipandang sebagai ukuran manajemen dalam

mengelola keuangan perusahaan. Ini berarti bahwa perusahaan dengan likuiditas

rendah cenderung mengungkapkan banyak informasi kepada pihak eksternal

sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen. Penerapan IFRS

menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih detail sehingga

meningkatkan reliabilitas, transparansi, dan komparabilitas laporan keuangan. Ini

berarti bahwa penerapan IFRS mengurangi resiko manajemen melakukan

rekayasa nilai rasio-rasio keuangan dan dapat menyebabkan menurunnya rasio

likuiditas dan mendorong pengungkapan lebih luas.
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Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba serta faktor penting dalam mengukur pengungkapan laporan keuangan.

Semakin tinggi profitabilitas dan profit margin menyebabkan perusahaan

mengungkapkan banyak informasi untuk meyakinkan para investor bahwa

perusahaan memiliki kualitas baik dalam memperoleh keuntungan. Profitabilitas

sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam perusahaan

dengan cara membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam

operasi perusahaan. Pada akhirnya keuntungan yang besar tidak menjamin

perusahaan tersebut kredibel, sehingga bagi manajemen atau pihak-pihak lain

profitabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar.

Rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para

manajer untuk memberikan informasi yang lebih terperinci (Simanjuntak dan

Widiastuti, 2004). Manajemen ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas

perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. Namun hal berbeda

justru disampaikan oleh Utami, dkk (2011) yang menyatakan bahwa profitabilitas

yang diproksikan terhadap IFRS tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib. Pernyataan yang sama juga didukung oleh Irawan (2010)

yang meneliti bahwa semakin tinggi profitabilitas tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan laporan keuangan.

Porsi saham publik merupakan perbandingan jumlah saham yang dimiliki

oleh masyarakat (publik) dengan jumlah seluruh saham yang dimiliki perusahaan.

Purwandari (2012) menyatakan bahwa persentase saham yang ditawarkan kepada

publik menunjukkan besarnya privat information yang harus di sharing-kan
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manajer kepada publik. Privat information tersebut merupakan informasi internal

yang semula hanya diketahui oleh manajer seperti: standar yang dipakai dalam

pengukuran kinerja perusahaan, keberadaan perencanaan bisnis dan sebagainya.

Adanya publik investor mengakibatkan manajer berkewajiban memberikan

informasi internal secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini berarti

bahwa semakin besar persentase saham yang ditawarkan kepada publik, maka

semakin besar informsi internal yang harus diungkapkan kepada publik. Ainun

dan Fuad (2000) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) mengemukakan

bahwa terdapat perbedaan dalam proporsi saham yang dimilki oleh investor luar

yang dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Ini

menunjukkan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang

perusahaan, sehingga semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk

dibuka. Dengan demikian pengungkapan laporan keuangan menjadi semakin luas.

Penelitian tentang pengungkapan laporan keuangan telah banyak diteliti

sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan Simanjuntak dan Widiastuti (2004)

tentang faktor-fakor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel leverage, likuiditas,

profitabilitas, porsi kepemilikan saham publik dan umur perusahaan berpengaruh

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian tersebut juga di

dukung oleh Irawan (2010) yang meneliti tentang pengaruh leverage, likuiditas,

profitabilitas,dan porsi saham publik terhadap kelengkapan pengungkapan laporan

keuangan perusahaan manufaktur di BEI. Hasil penelitian tersebut menyatakan
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bahwa variabel leverage, likuiditas, profitabilitas dan porsi saham publik yang

diregresikan secara bersama-sama mampu mengukur tingkat kelengkapan

pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur di BEI. Kedua penelitian

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat leverage, likuiditas,

profitabilitas dan porsi kepemilikan saham publik maka semakin tinggi pula

tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelinda (2011)

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan

keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian

menyatakan bahwa likuiditas, leverage, profitabilitas, dan porsi kepemilikan

saham publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan

keuangan. Penelitian yang sama yang turut mmendukung penelitian Amelinda

adalah penelitian yang dilakukan Utami, dkk (2011) tentang investigasi dalam

konvergensi IFRS di Indonesia: tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan

kaitannya dengan mekanisme corporate governance. Hasil penelitian menunjukan

bahwa variabel yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib IFRS hanya

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Variabel independen

lainnya seperti: dewan komisaris, rapat komite, proporsi komisaris independen,

leverage, profitabilitas, dan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian

sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya objek penelitian pada perusahaan

industri, dan manufaktur namun penelitian kali ini akan menggunakan perbankan
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sebagai objeknya. Penelitian yang ingin dilakukan dalam literatur ini menjelaskan

pengaruh implementasi IFRS yang diukur dengan indeks gray terhadap

pengungkapan laporan keuangan perusahaan perbankan. Beberapa alasan yang

mendasari diambilnya penelitian pada perusahaan perbankan dikarenakan

perbankan merupakan salah satu pihak yang paling penting dalam kegiatan

investasi di Bursa Efek Indonesia dimana perbankan merupakan penyalur dana

dari pihak investor baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Selain itu,

laporan keuangan yang disajikan perbankan juga sangat dibutuhkan oleh pihak-

pihak terkait untuk mengetahui apakah bank tersebut pantas untuk para pengguna

laporan keuangan dalam menyalurkan atau bahkan menyimpan dana mereka.

Perbankan sebagai penyalur dana kepada msyarakat dan sebagai salah satu

pemeran penting dalam pasar modal telah diharuskan mengadopsi penuh IFRS

sejak tahun 2011. Dalam penelitian ini, setiap variabel dihitung dan kemudian

diukur dengan menggunakan indeks Gray. Penelitian ini akan menggunakan data

laporan keuangan saat masih menerapkan standar PSAK dan yang telah

menerapkan standar IFRS. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengetahui

seberapa konsisten variable leverage, likuiditas, profitabilitas, dan porsi saham

publik berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan setelah penerapan

IFRS maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Implementasi IFRS dalam

Indeks Gray Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, dan Porsi Saham Publik

terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan”.
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1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang maka peneliti bermaksud untuk menganalisis

perubahan-perubahan yang terjadi dalam penyajian dan pengungkapan laporan

keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

setelah melakukan adopsi IFRS dan berusaha mencari jawaban atas beberapa

pertanyaan berikut:

1. Apakah implementasi IFRS dalam indeks gray leverage berpengaruh

terhadap pengungkapan laporan keuangan?

2. Apakah implementasi IFRS dalam indeks gray likuiditas berpengaruh

terhadap pengungkapan laporan keuangan?

3. Apakah implementasi IFRS dalam indeks gray profitabilitas berpengaruh

terhadap pengungkapan laporan keuangan?

4. Apakah implementasi IFRS dalam indeks gray porsi saham publik

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan?

5. Apakah implementasi IFRS dalam indeks gray leverage, likuiditas,

profitabilitas, dan porsi saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan

laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalampenelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap pengungkapan laporan

keuangan setelah perusahaan mengimplementasikan IFRS dalam laporan

keuangannya?
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2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan laporan

keuangan setelah perusahaan mengimplementasikan IFRS dalam laporan

keuangannya?

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan laporan

keuangan setelah perusahaan mengimplementasikan IFRS dalam laporan

keuangannya?

4. Untuk mengetahui pengaruh porsi saham publik terhadap pengungkapan

laporan keuangan setelah perusahaan mengimplementasikan IFRS dalam

laporan keuangannya?

5. Untuk mengetahui pengaruh leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi

kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan laporan keuangan

setelah perusahaan mengimplementasikan IFRS dalam laporan

keuangannya?

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya peneliti ingin menyajikan sesuatu yang

dapat berguna bagi semua kalangan, berikut adalah manfaat dari penelitian yang

dilakukan:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan

jawaban atas tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan-permasalahan

dalam penelitian.
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b. Bagi civitas akademika, manfaat penelitian ini adalah sebagai referensi

dalam penyusunan penelitian selanjutnya seperti skripsi atau paper

mengingat di lingkup Universitas Negeri Semarang sendiri belum ada

yang melakukan penelitian mengenai IFRS.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi perusahaan, manfaat penelitian ini berguna sebagai sarana untuk

mengetahui bagaimana sesungguhnya perusahaan perbankan

mengaplikasikan standar pelaporan internasional (IFRS) secara tepat

dalam penyusunan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan.

b. Bagi pihak lain, manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu referensi

untuk mencari alternatif solusi lain jika ingin melakukan penelitian dengan

tema yang serupa.
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2. BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Grand Theory

2.1.1. Teori Keagenan

Pengungkapan merupakan sumber informasi yang penting yang dibuat

oleh pihak manajemen bagi pengguna laporan keuangan. Hal tersebut dijelaskan

dalam teori keageanan (Agency Theory) oleh Simanjuntak dan Widiastuti (2004)

dalam Wilujeng (2011) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan (agency

relationship) ada bilamana satu atau lebih individu yang disebut principal bekerja

dengan individu atau organisasi lain yang disebut agent. Principle akan

menyediakan fasilitas dan mendelegasikan kebijaksanaan pembuat keputusan

kepada agent.

Pentingnya perusahaan melakukan pengungkapan dari manajemen

kepada pengguna laporan keuangan dikarenakan manajemen hanya sebagai agent

yang mengelolah sumber daya yang dipercayakan principal (dalam hal ini

pengguna laporan keuangan) untuk dikelola secara tepat. Hasil yang diperoleh

oleh perusahaan secara detail tentu saja diketahui oleh manajemen. Untuk itu

sebagai pihak yang diberi fasilitas, manajemen harus mengungkapkan setiap

detail sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Konflik yang sering muncul

adalah ketika manajemen berusaha untuk memakmurkan kesejahteraannya

sendiri, sehingga menimbulkan masalah keagenan dan untuk mengatasinya

diperlukan biaya yang disebut biaya agensi.
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Semakin tinggi hubungan antara principal dan agen maka semakin tinggi

pula biaya pengawasan yang harus dikeluarkan. Dan meminimalisir hal tersebut,

perusahaan perlu melakukan pengungkapan. Pengungkapan dapat memaksa

manajemen untuk melaporkan informasi perusahaan dengan sebenar-benarnya

sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan untuk

kepentingan pihak manajemen. Pengungkapan juga dapat mengurangi biaya

agensi karena pengungkapan menyebabkan terjadinya daya saing perusahaan

untuk lebih kredibel dan membantu dalam mengetahui seberapa besar kemampuan

perusahaan untuk bersaing.

2.1.2. Teori Legitimasi

Menurut Tristanti (2012) teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan

memiliki kontrak dengan msyarakat. Teori legitimasi menjadi sumber yang

menentukan keberadaan perusahaan. Perusahaan dikatakan memiliki legitimasi

ketika sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai masyarakat. Ini berarti

bahwa legitimasi adalah status atau kondisi yang terjadi ketika sistem nilai suatu

entitas searah dan sejalan dengan sistem nilai yang ada di sosial masyarakat.

Legitimasi merupakan hubungan yang kukuh sebagai hal yang benar dan tepat.

Legitimasi adalah proses yang mengarah ke sebuah organisasi yang dipandang

sah. Meskipun organisasi mempunyai kebijakan operasi dalam batasan institusi,

kegagalan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di

masyarakat, akan mengancam legitimasi perusahaan serta sumber daya

perusahaan yang pada akhirnya mengancam kelangsungan perusahaan.
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Dengan melakukan pengungkapan perusahaan akan merasa bahwa

keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi. Pengungkapan merupakan jembatan

informasi yang menghubungkan perusahaan dengan masyarakat. Dengan adanya

pengungkapan akan memberikan informasi yang lebih luas tentang perusahaan

kepada masyarakat sebagai salah satu pengguna laporan keuangan. Masyarakat

kemudian akan mengetahui aktivitas perusahaan dalam hal ini sesuai dengan

peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Artinya perusahaan telah

mendapatkan pandangan yang baik di masyarakat dan terhindar dari kemungkinan

untuk pemberhentian aktivitas perusahaan.

2.2. Laporan Keuangan

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan (Financial statement) merupakan dokumen yang

melaporkan tentang kondisi perusahaan dalam istilah moneter yang menyediakan

informasi untuk membantu orang membuat keputusan bisnis berdasarkan

informasi tersebut (Horngren dan Harrison, 2007:25). Anisa (2011:16) dalam

penelitiannya menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan media utama

dalam penyampaian informasi oleh menajemen kepada pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap perusahaan guna pengambilan keputusan-keputusan

ekonomi. Djarwanto (1995:1) dalam bukunya menyebutkan kondisi keuangan dan

hasil operasi perusahaan yang tercermin pada laporan-laporan keuangan

perusahaan pada hakekatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi

perusahaan yang bersangkutan. Informasi tentang kondisi keuangan perusahaan
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dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak baik di dalam

maupun diluar perusahaan. Laporan keuangan berikut pengungkapannya

menginformasikan empat aktivitas utama perusahaan: perencanaan, pendanaan,

investasi dan operasi (Wild, et. all, 2005:17).

Laporan keuangan adalah sebuah output atau data hasil akhir dalam proses

akuntansi. Output tersebut merupakan pedoman yang dijadikan sebagai bahan

pertimbangan para pengguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan

juga merupakan laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang menjelaskan

tingkat kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya selama satu periode

ekonomi.

2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan merupakan dasar awal dari struktur akuntansi.

Banyak pendapat tentang tujuan laporan keuangan baik objek maupun

penekanannya. Namun tujuan yang selama ini mendapat dukungan luas adalah

bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan kepada

para pemakainya untuk dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Standar Akuntansi Indonesia merumuskan tujuan laporan keuangan adalah

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Harahap, 2011:70).

Menurut PSAK Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi

yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
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sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi serta

menunjukkan kinerja yng telah dilakukan manajemen (stewardship) atau

pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber-sumber daya yang

dipercayakan kepadanya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang

dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tujuan laporan kauangan adalah

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar

pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun dengan

tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun

demikian, laporan keuangan tidak menyediakan informasi yang mungkin

dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum

menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan

untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga

menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang

dapat bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan yang

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna.

Menurut Sawir (2005:2) Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
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2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh

sebagaian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan

pengaruh kauangan dari kejadian masa lalu.

3. Laporan keuangan juga menunjukkan kegiatan yang dilakukan manajemen

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dari pengertian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Tujuan

laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan.

2. Memberikan informasi mengenai hasil kinerja perusahaan.

3. Memberikan keterangan dan intervensi keadaan dan potensi perusahaan.

4. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan dalam pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan.

2.2.3. Karakteristik Laporan Keuangan

Dalam penyusunannya, laporan keuangan harus memiliki karakteristik

(Tim Penyusun Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007)

sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami yaitu laporan keungan harus dapat dipahami oleh

pengguna laporan keuangan maksudnya adalah bahwa informasi dalam

laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai yang

berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi

atau memiliki keinginan untuk memahami informasi dalam laporan

keuangan bank dengan ketekunan yang wajar.
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2. Relevan yaitu adalah informasi yang disajikan harus relevan dengan

kebutuhan pemakai yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna

dengan membanut mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa

kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi

hasil evaluasi mereka di masa lalu. Untuk menciptakan laporan keuangan

yang relevan maka setiap laporan keuangan harus Memiliki manfaat

umpan balik dan memiliki manfaat prediktif. Manfaat umpan balik berarti

nahwa Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau

mengkoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Sedangkan manfaat prediktif

berarti bahwa Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi

masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa

kini.

3. Tepat waktu yaitu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat

berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan

selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar

belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan

keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan

informasi tersebut dapat dicegah.

5. Keandalan yaitu informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap

fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan,
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tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Kriteria yang harus dipenuhi dalam keandalan laporan keuangan yaitu

penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas, dan dapat diperbandingkan.

Dari pernyataan dan keterangan yang telah diuraikan diatas penulis

menyimpulkan bahwa setiap karakteristik perusahaan yaitu dapat dipahami,

relevan, andal dan dapat diperbandingkan harus dapat menyajikan informasi yang

secara signifikan memberi kontribusi positif bagi perusahaan dan pengguna

laporan keuangan yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.2.4. Komponen Laporan Keuangan

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan (neraca) adalah laporan sumber-sumber dari

suatu perusahaan (harta), kewajiban perusahaan (hutang), serta perbedaan antara

yang dimiliki (harta) dan yang dipinjam (hutang) disebut ekuitas. Dalam

pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan berwujud saja, tetapi

juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan pada

penghasilan yang akan datang, serta aktiva tidak berwujud lainnya (intangible

assets) misalnya goodwill, hak paten, hak opsi, dan sebagainya (Skousen,

2001:41).

Menurut Baridwan (1992:18) Laporan Posisi Keuangan adalah laporan

yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu.

Dahlanforum (2008) menyatakan bahawa laporan Posisi keuangan (neraca)
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merupakan laporan yang menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu,

yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban, dan modal

perusahaan.Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan posisi

keuangan (neraca) adalah laporan yang berisi informasi yang menunjukkan posisi

keuangan suatu perusahaan yang disusun pada akhir periode akuntansi yang

terdiri dari asset, liabilities, dan ekuitas.

Laporan posisi keuangan (neraca) merupakan laporan yang

menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal pada saat tertentu. Laporan

ini disusun setiap akhir periode dan merupakan opname situasi posisi pada saat

itu. Komponen neraca terdiri dari:

a. Assets

Assets adalah harta yang dimiliki perusahaan yang memiliki peran penting

dalam operasi perusahaan misalnya kas, persediaan, aktiva tetap tidak berwujud,

dan lain sebagainya. Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB)

assets adalah keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang

akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat dari transaksi atau kejadian yang

lalu. Menurut Harnanto, assets meliputi seluruh mesin dan alat-alat pabrik dan

lain-lain equipment serta modal kerja yang ditempatkan untuk dikelolah atau

dioperasikan dalam usaha perusahaan untuk menghasilkan laba. Dari berbagai

pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Assets adalah kekayaan

perusahaan atas transaksi dimasa lalu dan dimiliki pada masa sekarang yang

terdiri dari berbagai macam akun seperti kas, persediaan, peralatan dan

sebagainya yang digunakan untuk menghasilkan laba perusahaan.
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b. Liabitities

Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) liabilities adalah

kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis dimasa yang akan datangg

sebagai akibat kewajiban perusahaan sekarang untuk memberikan harta atau jasa

kepada pihaklain di masa yang akan datang sebagai akibat suatu transaksi atau

kejadian yang sudah terjadi. Menurut Harnanto, menyatakan bahwa proporsi

hutang yang semakin besar dalam struktur pemodalan perusahaan akan

menyebabkan semakin besar kemungkinan terjadi kemampuan untuk membayar

kembali hutang perusahaan beserta bunga pada tanggal jatuh tempo. Dari berbagai

pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa liabilities atau hutang

merupakan kewajiban perusahaan atas transaksi dimasa lalu yang harus

diselesaikan dimasa kini.

c. Ekuitas

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyatakan bahwa ekuitas adalah

hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.FASB

Dalam SFAC No. 6 menyatakan bahwa ekuitas atau aset bersih adalah

kepentingan residu dalam aset ekuitas yang tersisa setelah dikurangi kewajiban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekuitas adalah hak yang tersisa atas

aktiva suatu perusahan setelah dikurangi dengan kewajiban (liabilities)

perusahaan baik terdiri dari modal sendiri, ataupun modal bersama (modal disetor

dan modal dari pendapatan) serta modal saham.
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2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut PSAK 1 dalam Martani (2011) Laporan Laba-rugi Komprehensif

merupakan laporan perubahan aset atau laibilitas yang tidak mempengaruhi laba

pada periode rugi yang berisi selisih revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi

available for sales, serta dampak translasi laporan keuangan. Dahlanforum (2008)

menyatakan laporan laba-rugi komprehensif adalah laporan yang

menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan

laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kemampuan

(potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu.

Menurut Lubis (2008) Laporan laba-rugi adalah laporan sistematis yang

menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam satu periode tertentu. Hasil

operasi perusahaan diperoleh dengan cara membandingkan antara penghasilan

yang diperoleh dengan beban-beban yang dikeluarkan untuk memperoleh

penghasilan tersebut. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa

laporan laba-rugi komprehensif adalah laporan yang menunjukkan pendapatan

perusahaan dari hasil operasi selama periode tertentu yang menunjukkan selisih

antara penghasilan yang diterima dengan beban yang dikeluarkan selama periode

waktu tertentu.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut SAK dalam Martani (2011) laporan perubahan ekuitas adalah

laporan yang menunjukkan laba rugi komprehensif selama satu periode yang

diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali. Menurut
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Lubis (2008) laporan perubahan ekuitas adalah perubahan modal pemilik pada

akhir periode akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan. Modal dapt berubah

karena adanya tambahan investasi dari pemilik atau pengambilan pribadi oleh

pemilik.

Dwiningsih dan Diptyana (2007:6) menyatakan bahwa laporan perubahan

ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik selama

periode akuntansi sebagai akibat dari aktivias operasi entitas. Laporan perubahan

ekuitas yakni laporan yang penunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (SAP KK par 73). Dari

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan perubahan ekuitas adalah

laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan baik modal sendiri,

modal disetor, maupun modal saham sebagai akibat dari pemasukan atau

pengeluaran (pribadi ataupun umum) modal terkait dengan kegiatan perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

PSAK No.2 menyebutkan laporan arus kas adalah laporan yang

memberikan informasi arus kas perusahaan sebagai dasar penilaian kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan atau menggunakan kas. Menurut SAP dalam

Dwiningsih dan Diptyana (2007) laporan arus kas adalah laporan yang

menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset

non keuangan, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan

saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah

selama periode tertentu (KK par 73 SAP).
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Kieso (2004:190) dalam Dwiningsih dan diptyana (2007:6) menyajikan

informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah

perusahaan. Informasi yang disajikan: Kas yang mempengaruhi operasi, transaksi

investasi, pembiayaan dan kenaikan atau penurunan kas selama satu periode.

Dahlanforum (2008) menyebutkan bahwa laporan arus kas adalah laporan yang

menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan

usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan. Dari

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas merupakan laporan

yang menunjukan saldo kas masuk dan kas keluar perusahaan sebagai akibat dari

kegiatan operasi, investasi, pendanaan serta pembiayaan yang dilakukan oleh

perusahaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAK No. 1 menyebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan (CALK)

merupakan komponen laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi yang

meliputi prisip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, metode, sistem serta prosedur yang

digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

perusahaan. Menurut Puspita (2011:2) Catatan atas laporan keuangan adalah

catatan yang berisi informasi tambahan atas item yang disajikan dalam laporan

posisi keuangan, laporan pendaptan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika

disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan

keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam

laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pospos yang tidak memenuhi



28

kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Dahlanforum (2008) menyatakan

Catatan atas laporan keuangan yang sering disebut dengan CALK adalah laporan

yang berisi informasi kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi

keuangan dari hasil keuangan perusahaan. Dari beberapa pengertian diatas dapat

disimpulkan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi

informasi mengenai tata cara yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

2.3. Pengungkapan Laporan Keuangan

2.3.1. Pengertian Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan merupakan suatu cara untuk

menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu

perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada investor,

kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam memahami risiko

portofolio investasi sebagai dasar untuk melakukan keputusan ekonomi yang

rasional (Prasetya, 2011). Purwandari (2012) menyatakan bahwa pengungkapan

laporan keuangan adalah suatu media pertanggungjawaban perusahaan kepada

investor yang berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan alokasi sumber

daya ke usaha-usaha yang paling produktif.

Menurut Tanor (2009:3) pengungkapan (disclosure) adalah tingkat

pengungkapan atas informasi yang 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
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perusahaan. Pengungkapan laporan keuangan (disclosure) merupakan suatu cara

untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu

perusahaan. Pengungkapan merupakan semua materi yang harus diungkapkan

termasuk informasi kuantitatif dan kualitatif yang sangat membantu pengguna

laporan keuangan.

Jika dikaitkan dengan data, Disclosure berarti memberikan data yang

bermanfaat kepada pihak yang membutuhkan. Sehingga data tersebut harus benar-

benar bermanfaat karena jika bermanfaat tujuan dari pengungkapan tersebut tidak

akan tercapai. Sedangkan bila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure

berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang

memadai mengenai hasil aktivitas suatu perusahaan (Irawan, 2010:22).

Pengungkapan merupakan sarana penyampaian informasi secara lengkap kepada

pihak-pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan. Pengungkapan

juga dilakukan sebagai upaya untuk mempertangungjawabkan aktivitas

perusahaan selama periode tertentu dalam menggunakan sumber yang ada di

perusahaan.

2.3.2. Tujuan Pengungkapan

Irawan (2010) Menyebutkan bahwa tujuan pengungkapan laporan

keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan item-item yang diakui danuntuk menyediakan ukuran relevan

bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
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2. Menjelaskan item-item yangbelum diakui dan untuk meyediakan ukuran

yang bermanfaat bagi item-item tersebut.

3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditur

dalam menentukan resiko, dan item-item yang potensial untuk diakui dan

yang belum diakui.

4. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di

masa mendatang.

5. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh

pengguna laporan keuangan untuk membanddingkan antar perusahaan dan

angka tahun.

6. Untuk membantu investor menetapkan return dan investasinya.

Menurut Belkoui dan Ahmed Riahi (2000:219), terdapat lima tujuan

pengungkapan yaitu:

1. Untuk menyediakan item-item yang belum diakui beserta ukuran yang

bermanfaat bagi item-item tersebut.

2. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran

yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan

keuangan.

3. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar

dimasa mendatang.

4. Untuk membantu investor dan kreditur dalam menentukan resiko atas

item-item tersebut.



31

Tujuan Pengungkapan secara umum adalah menyajikan informasi yang

dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani

berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.

2.3.3. Jenis Pengungkapan

Tanor (2009:4) mengungkapakan disclosure terbagi menjadi dua yaitu:

1. Mandatory Disclosure: merupakan pengungkapan yang wajib

dikemukakan perusahaan, khususnya perusahaan publik kepada

masyarakat dan memiliki badan khusus yang meregulasi seperti IAI dan

Bapepam.

2. Voluntary Disclosure: merupakan pengungkapan yang diberikan oleh

perusahaan di luar item-item yang diwajibkan untuk diungkapkan.

Berdasarkan PSAK No. 10 bahwa penyajian laporan keuangan harus

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup

dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material seperti

bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan

yang meliputi istilah yang digunakan, rincian yang dibuat, penggolongan unsur

dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan

jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan.

Sedangkan Mardiyah (2002) menyatakan pengungkapan dalam pasar

modal terdiri dari dua aspek yaitu:

1. Protective disclosure yaitu usaha badan pengawas pasar modal untuk

melindungi investor dari perlakukan tidak wajar oleh emiten.
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2. Informative disclosure adalah pengungkapan yang disajikan dalam

keterbukaan emiten untuk tujuan analisis investasi.

Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan adalah suatu bentuk

kualitas pengungkapan pada laporan keuangannya. Kualitas pengungkapan dapat

diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dariisi suatu laporan tahun.

Semakin tinggi kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat

kelengkapan pengungkapan. Ada tiga konsep umummengenai pengungkapan

yaitu:

1. Pengungkapan Cukup (Adequacy Disclosure)

Pengungkapan cukup merupakan pengungkapan minimum yang

disyaratkan peraturanyang berlaku dimana angka-angka yang disajikan dapat di

interpretasikan dengan benar oleh investor.

2. Pengungkapan Wajar (Fair Disclosure)

Pengungkapan wajar merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan

yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang

layak bagi pembaca yang potensial.

3. Pengungkapan Penuh (Full Disclosure)

Menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara

relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara

berlimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik. Sesuai undang-

undang pasar modal dalam meningkatkan dan menjamin perlindungan terhadap

masyarakat pemodal, disebutkan bahwa setiap perusahaan menawarkan efeknya

melaluipasar modal wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan
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usahanya termasuk keadaan keuangan. Berdasarkan SK Bapepam Nomor Kep-

347/BL/2012, terdapat dua jenis pengungkapan dalam laporan keuangan, antara

lain:

1. Pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure)

Merupakan pengungkapan yang diwajibkan peraturan pemerintah artinya

pengungkapan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan secara sukarela maka

pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure)

Merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan peraturan, dimana

perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang sekiranya

dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan ini berupa butir-

butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan sesuai

peraturan yang berlaku (Standar Akuntansi Keuangan).

Ainun dan Fuad (2000) menjelaskan jenis pengungkapan dalam

hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure)

Pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang

berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara

sukarela maka perusahaan wajib memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure)

Pengungkapan sukarela dilakukan oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh

peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela dapat meningkatkan kredibilitas
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perusahaan dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan

adalah pengakuan perusahaan untuk menunjukkan sistematika yang digunakan

untuk mengukur kinerja dan mengetahui keadaan perusahaan baik

pengungkapan secara menyeluruh ataupun tidak.

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan

Keuangan

2.4.1. Leverage

Rasio leverage merupakan proporsi total utang tehadap rata-rata ekuitas

pemegang saham yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur

modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat risiko tertagihnya

hutang perusahaan. Semakin besar leverage perusahaan maka semakin besar

kemungkinan transfer kemakmuran dari kreditur dan pihak-pihak yang

berkepentingan lainnya.

Rasio Leverage merupakan rasio perbandingan yang mengukur hubungan

antara total aset dan ekuitas pemegang saham sebagai sumber dana aset

perusahaan. Perusahaan mendanai aset dengan ekuitas pemegang saham dan

utang. Semakin tinggi proporsi aset yang di danai dengan utang, maka semakin

tinggi rasio leverage sehingga pengungkapan efektivitas pendanaan akan semakin

luas (Libby et. all, 2007).

Prastowo dan Juliaty dalam Almilia (2007) menyatakan bahwa rasio

leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang
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saham. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur

modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak

tertagihnya suatu utang. Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang

dibiayai oleh utang, oleh karena itu perusahaan dengan leverage yang tinggi

memiliki kewajiban pengungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan

leverage yang lebih rendah (Mayangsari, 2009:3). Leverage dapat dinilai dengan

menggunakan beberapa ratio diantara:

1. Rasio total utang terhadap total aktiva/ debt to asset ratio (DAR)

Menunjukan besarnya total hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang

dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini merupakan persentase dana yang diberikan

oleh kreditor bagi perusahaan dengan rumus:

்௧௧௦

்௧௦௦௧௦
%100ݔ (Munawir, 2007:104)

2. Rasio total utang terhadap total ekuitas/ debt to Equity ratio (DER)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah rupiah modal

sendiri yang dijaminkan atas hutang. DER dapat dihitung dengan rumus:

்௧௧௦

   ா௨௧௬
%100ݔ (Munawir, 2007:104)

2.4.2. Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi setiap

kewajiban jangka pendeknya dengan sumber-sumber jangka pendek yang dimiliki

perusahaan. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin tinggi kemampuan

perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya.
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Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi

keuangan suatu perusahaan. Perusahaan semacam ini cenderung untuk melakukan

pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karenaingin

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel. Di sisi lain likuiditas

merupakan ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan.

Perusahaan dengan likuiditas yang rendah cenderung mengungkapkan lebih

banyak informasi kepada pihak eksternal sebagai upaya untuk menjelaskan

lemahnya kinerja manajemen (Lisdiyanto, 2011).

Suatu perusahaan harus mampu untuk melunasi setiap kewajibannya jika

kegiatan perusahaannya ingin terus berlangsung. Likuiditas menunjukkan nilai

kekayaan lancar (yang segera dapat dijadikan uang) dapat menutupi hutang lancar

yang ada. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi

hutang jangka pendeknya atau kewajiban yang segera jatuh tempo dengan sumber

daya jangka pendek yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tersebut. Semakin

tinggi rasio likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk

melunasi hutang-hutang jangka pendeknya (Prasetya, 2011:46). Likuiditas dapat

diukur dengan menggunakan beberapa rasio yaitu:

1. Current Ratio (CR)

Current ratio adalah rasio perbandingan antara aktiva lancar dengan

hutang lancar. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar (yang segera

dapat dijadikan uang) ada untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Current

ratio juga menunjukkan tingkat keamanan kreditor jangka pendek atau

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Current ratio
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merupakan rasio yang paling sering digunakan untuk menghitung likuiditas

dengan rumus:

௧௩ 

ு௨௧ 
%100ݔ (Munawir, 2007:104)

2. Acid Test Ratio (QR)

Acid Test Ratio disebut juga rasio lancar (quick ratio) yag merupakan

perbandingan antara aktiva lancar-persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya

dengan tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan membutuhkan

waktu yang lama untuk direalisir menjadi uang kas dalam. Rasio ini

menganggap bahwa piutang segera dapat direalisir menjadi kas walaupun pada

kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid. Acid Test Ratio dapat dihitung

dengan menggunanakan rumus:

௦ାாା௨௧

ு௨௧ 
%100ݔ (Munawir, 2007:104)

3. Cash Ratio

Cash ratio dapat dikhitung dengan menggunkan rumus:

௧ି௧ ௦ௗ௦

௧ି௧ ௗ  ௧
%100ݔ (Bastian, 2006:297)

4. Perputaran Piutang

Piutang yang dimiliki perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan

volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya

dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang tersebut. Yaitu

membagi total penjualan dan piutang rata-rata. Rata-rata piutang dapat dihitung
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secara bulanan atau tahunan. Rumus untuk menghitung perputaran piutang

adalah:

௨

ோ௧ି௧ ௨௧
%100ݔ (Munawir, 2007:104)

5. Perputaran Persediaan

Untuk mengevaluasi persediaan perusahaan sebaiknya melakukan hal yang

sama seperti dalam melakukan perhitungan perputaran piutang. Perputaran

persediaan dapat dihitung dengan menggunakan turn over atau tingkat

perputaran persediaan. Turn over persediaan adalah ratio antara jumlah harga

pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki

perusahaan. Turn over juga menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang

dagang dapat diganti dalam satu tahun. Perputaran persediaan dapat dihitung

dengan menggunakan rumus:

ு 

ோ௧ି௧ ௦ௗ
%100ݔ (Munawir, 2007:104)

6. Perputaran Modal Kerja

Selain rasio diatas, untuk menganalisa modal kerja dapat pula digunakan

rasio lainnya seperti rasio perbandingan antara aktiva lancar dengan total aktiva

antar tiap-tiap pos dalam aktiva lancar dengan total aktiva lancar, rata-rata

hutang lancar dengan total hutang dan sebagainya. Perputaran modal kerja dapat

dihitung dengan rumus:

௨

ெ ௗ ோ௧ି௧
%100ݔ (Munawir, 2007:104)
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2.4.3. Profitabilitas

Lisdiyanto (2011) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio

yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profit) pada

tingkat penjualan, aset, dan modal saham publik. Profitabilitas adalah kemampuan

perusahaan memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha perusahaan selama satu

tahun (Anisa, 2011:29).

Prasetya (2011) menyatakan Rasio profitabilitas merupakan rasio yang

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi

rasio profitabilitas berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dan semakin luas pula tingkat pengungkapan yang dilakukan

perusahaan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Anwar (2010) yang menyatakan

bahwa rasio proitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas

manajemen perusahaan secara keseluruhan dan ditunjukkan dengan besarnya laba

yang diperoleh perusahaan. Angka dari rasio ini menunjukkan bagaimana

manajemen mengelola aset dan hutangnya. Semakin baik manajemen mengelola

aset dan hutangnya, maka tingkat profitabilitas akan meningkat.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa

profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam usahanya

memperoleh laba dari aktivitas yang ada di perusahaan. Hal tersebut bertujuan

untuk mengukur efesiensi dan efektivitas kinerja manajemen dalam mengelolah

sumber daya perusahaan dalam usaha meningkatkan laba perusahaan. Semakin

tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin luas informasi yang
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diungkapan oleh perusahaan. Profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan

rumus-rumus berikut:

1. Gross Profit Margin

Besarnya laba kotor atas penjualan dibandingkan dengan penjualan. Jika

penjualan naik pada biaya harga pokok penjualan yang tetap maka rasio ini

membaik. Rasio ini ditentukan oleh perubahan harga pasar, volume penjualan, dan

perubahan biaya produksi. Rumus untuk menghitung GPM adalah:

ܯܲܩ =
 ௧௧௦௨

௨ ௦௫ଵ%
(Munawir, 2007:105)

2. Operating Profit Margin

Besarnya laba operasi dibandingkan dengan penjualan bersih. Rasio ini

dipengaruhi oleh perubahan harga pasar, volume penjualan, biaya produksi per

unit dan perubahan biaya usaha. Rumus untuk menghitung OPM adalah:

OPM =
 ை௦

௨ ௦
%100ݔ (Munawir, 2007:105)

3. Net Profit Margin

Besarnya laba bersih perusahaan atau earing after tax dibanding dengan

penjualan bersih. Rasio ini dipengaruhi oleh perubahan harga pasar, volume

penjualan, biaya produksi per unit, perubahan biaya usaha, bunga dan tingkat

pajak penghasilan. Rumus untuk menghitung NPM adalah:

ܯܲܰ =
 ௦ ௧௨ ா்

௨ ௦
%100ݔ (Munawir, 2007:105)
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4. Return On Assets

ROA adalah rasio laba bersih terhadap total harta untuk mengukur tingkat

laba terhadap total investasi perusahaan (ROA). Rumus untuk menghitung ROA

adalah:

ܣܱܴ =
 ௦

்௧ு௧
%100ݔ (Irawan, 2010)

5. Return On Equity

ROE merupakan besarnya laba bersih perusahaan dibanding dengan modal

sendiri. Rasio inimenunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh dari setiap

rupiah modal sendiri yang ditanam perusahaan.

Rumus untuk menghitung ROE adalah:

ܧܱܴ =
 ௦

ெ ௗௌௗ
%100ݔ (Irawan, 2010)

2.4.4. Porsi Saham Publik

Struktur kepemilikan saham publik menggambarkan tingkat kepemilikan

perusahaan oleh masyarakat publik. Porsi kepemilikan saham publik ditunjukkan

dengan persentase saham yang dimiliki masyarakat. Porsi tersebut dihitung

dengan membandingkan saham yang dimiliki masyarakat dengan saham yang

beredar.

Menurut Susanto (1992) dalam Yularto (2001:17) semakin besar jumlah

pemegang saham yang dimiliki oleh publik, maka kemungkinan perhatian dan

pengawasan terhadap kinerja perusahaan juga semakin besar. Abadi (2003)

mengungkapkan bahwa saham perusahaan pada papan utama dan

dikelompokannya saham perusahaan dalam Jakarta Islamic Index (JII)
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mempengaruhi secara signifikan terhadap luas pengungkapan Laporan Keuangan

Perusahaan. Proporsi kepemilikan saham oleh publik merupakan perbandingan

antara pemegang saham publik dengan saham yang dimiliki perusahaan.dalam

mendapatkan modal, salah satu yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah

menjual sahamnya. Semakin banyak saham yang dijual kepada masyarakat maka

semakin besar saham yang beredar di masyarakat. Semakin besar porsi

kepemilikan publik menyebabkan semakin besar informasi yang dibutuhkan oleh

publik dan perusahaan semakin besar pengungkapan butir-butir informasi dalam

laporan keuangannya (Mayangsari, 2009:5).

Hal yang sama juga diutarakan oleh Anisa (2011:29) dalam karyanya yang

menyebutkan bahwa porsi saham publik menunjukan tingkat kepemilikan

perusahaan oleh masyarakat publik, yaitu pihak individu yang berada di luar

lingkar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengannya. Dari

pendapat diatas diatas dapat disimpulkan bahwa porsi kepemilikan saham publik

berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan suatu perusahaan karena

semakin besar saham kepemilikan terhadap perusahaan maka risiko yang akan

dihadapi semakin besar sehingga memerlukan pengungkapan item-item yang

lebih besar lagi. Porsi kepemilikan saham publik diukur berdasarkan persentase

kepemilikan saham. Porsi saham publik dihitung dengan rumus:

KSP =
௨  ௌ ௨

்௧ௌ
x 100% (Irawan, 2010)
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2.4.5. Ukuran Perusahaan

Anisa (2011) mengemukakan bahwa terdapat suatu proyeksi untuk

mentransfer kekayaan dari dedtholders kepada pemegang saham dan manajer

pada perusahaan yang tingkat ketergantungannya kepada utang sangat tinggi

sehingga menimbulkan biaya keagenan yang tinggi.

Ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva,

pendapatan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang

menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan

tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini

arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik

dalam jangka waktu yang relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba

dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil (Fachrudin, 2011).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi

pengungkapan karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula

tanggung jawab dalam penyampaian informasi berupa item-oitem yang digunakan

dalam setiap aktivitas perusahaan dalam mem peroleh laba. Sebaliknya semakin

kecil ukuran perusahaan maka semakin sedikit tanggung jawab yang dimiliki oleh

manajemen untuk mengungkapkan setiap item yang digunakan dalam aktivitas

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural (natural

log) dari jumlah asset.
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2.4.6. Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam

menanamkan modalnya, umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap

survive dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat

mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian (Bestivano, 2013).

Anisa (2011) mengemukakan umur perusahaan diperkirakan memiliki

hubungan positif dengan kualitas pengungkapan. Alasan yang mendasarinya

adalah bahwa perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman yang

lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keungan. Perusahaan yang lebih

banyak pengalaman akan lebih mengetahui hal-hal yang perlu disajikan

mnengenai informasi perusahaan.

Dari penjelasan penelitian terdahulu diatsa, dapat disimpulkan bahwa

umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan karena

semakin lama umur perusahaan maka semakin berpengalaman perusahaan dalam

melakukan pelaporan setiam item yang dibuthkan oleh pihak eksternal. Umur

perusahaan dapat diukur dengan memperhatikan tanggal berdirinya perusahaan

tersebut.

2.4.7. Kelompok Industri

Kasmadi dan Susanto (2004) dalam Anisa (2011) mengemukakan bahwa

jenis industri manufaktur berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan

tahunan (wajib dan sukarela) perusahaan di Jepang dibandingkan jenis industri

lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan penelitian dan membagi
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perusahaan kedalam jenis high profile dan low profile industries. Perusahaan high

profile industries dipercaya membutuhkan image yang lebih baik dari masyarakat

untuk meningkatkan volume penjualan sehingga memberi pengungkapan yang

lebih luas.

2.4.8. Status Perusahaan

Menurut Anisa (2011:30) afiliasi diartikan sebagai hubungan keluarga

karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, hubungan antara dua

perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris

yang sama

Afiliasi perusahaan dengan perusahaan asing (multinasional) mungkin

akan melakukan pengungkapan yang lebih luas. Terdapat beberapa alasan

mengenai dugaan ini. Pertama, perusahaan berbasis asing mendapatkan pelatihan

yang lebih baik, misalnya dalam bidang akuntansi, dari perusahaan induknya

diluar negeri. Kedua, perusahaan berbasis asing mungkin mempunyai sistem

informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian

internal dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. Ketiga, kemungkinan juga

terdapat permintaan informasi yang lebih besar kepada perusahaan berbasis asing

dari pelanggan, pemasok, analisis dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan

dengan status yang berbeda akan memiliki stakeholders yang berbeda, sehingga

tingkat kelengkapan pengungkapan yang harus dilakukan pun berbeda (Fitriani

(2001) dalam Almilia (2007).
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Status perusahaan mampu mempengaruhi tingkat keluasan pengungkapan

laporan keuangan karena semakin baik status perusahaan misalnya go public

maka semakin perusahaan meningkatkan kredibilitas dengan berbagai cara seperti

management training, sistem recruitment yang kredibel dan lain-lain secara

profesional sehingga perusahaan mampu menarik investor karena perusahaan

mampu bersaing secara kualitas. Status perusahaan dapat diukur dengan

menggunakan variabel dummy dengan angka 1 untuk status Perusahaan Milik

Asing (PMA) dan 0 untuk perusahaan dengan status Perusahaan Milik Dalam

Negeri (PMDN).

2.4.9. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan

publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang

berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik.

Arens dan Loebbeck mengkategorikan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

menjadi empat kategori: (a) Kantor Akuntan Publik Internasional “Big Five”, (b)

Kantor Akuntan Publik Nasional, (c) Kantor Akuntan Publik Lokal dan (d)

Regional, Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil (Rachmawati, 2008).

Anisa (2011:31) menyatakan bahwa alasan yang mendasari bahwa profesi

akuntan dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas adalah akuntan publik

merupakan profesi kepercayaan. Oleh sebab itu, akuntan juga dituntut untuk

menunjukkan profesionalitas dalam mengungkapkan informasi secara luas kepada

masyarakat.
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KAP adalah salah satu pengendalian eksternal yang menjadikan

perusahaan melakukan penyampaian informasi yang sebenarnya dari aktivitas

yang dilakukan oleh perusahaan secara transparan. Sehingga semakin professional

KAP yang menangani audit perusahaan maka semakin tinggi tanggung jawab

perusahaan untuk melakukan pengungkapan agar perusahaan mendapat hasil audit

yang wajar oleh KAP yang menangani perusahaan tersebut. KAP dapat dihitung

dengan menggunakan variabel Dummy. Angka 1 berarti perusahaan dengan

bermitra KAP Big Four, sedangkan 0 berarti perusahaan tidak bermitra KAP Big

Four.

2.5. International Financial Reporting Standard (IFRS)

2.5.1. Pengertian IFRS

Menurut Warta Ekonomi (November 2011), IFRS merupakan standar

akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard

Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting

Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar

Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi

Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional

(IFAC). Dalam Wikipedia disebutkan bahwa Standar Pelaporan Keuangan

Internasional (bahasa Inggris: International Financial Reporting Standards

(IFRS) adalah Standar dasar, Pengertian dan Kerangka Kerja (1989) yang

diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (bahasa Inggris:

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Standar_Akuntansi_Internasional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris


48

International Accounting Standards Board (IASB)). Sehingga dapat disimpulkan

bahwa International Financial Reporting Standart (IFRS) adalah Standar

penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman internasional agar laporan

keuangan yang disajikan perusahaan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang

memerlukannya.

2.5.2. Karakteristik IFRS

IFRS memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. IFRS menggunakan principle base sehingga lebih menekankan pada

interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit

penerapan prinsip tersebut.

2. Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi

apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi.

3. Membutuhkan professional judgement dalam penerapan standar akuntansi.

4. Semakin banyak menggunakan fair value dalam penilaian.

5. Disclosure yang lebih banyak.

2.5.3. Tujuan IFRS

Menurut Ardian (2011) tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan

keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam

laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:

1. Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang

peiode yang disajikan.
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2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan

pada IFRS.

3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para

pengguna.

2.5.4. Manfaat IFRS

Menurut Ardian (2011) manfaat dari adanya suatu standar global:

1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh

dunia tanpa hambatan berarti. Stadar pelaporan keuangan berkualitas

tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki

efisiensi alokasi lokal.

2. Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik.

3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan

mengenai merger dan akuisisi.

4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat

disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas

tertinggi.

Ersa Tri Wahyuni Direktur Teknis Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam

Antara News (2011) menyebutkan adanya beberapa manfaat yang bisa diperoleh

dari konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standard) ke dalam

PSAK (Pedoman Standar Akutansi Keuangan), di antaranya:

1. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
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2. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan

standar akutansi keuangan yang dikenal secara internasional.

3. Menurunkan biaya modal dengan membuka fund raising melalui pasar

modal secara global.

Pada sebuah artikel dalam Seputar Indonesia, Ketua Tim Implementasi

IFRS Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Dudi M Kurniawan mengatakan manfaat

IFRS di Indonesia, yaitu:

1. Bisa meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan dan mengurangi

biaya penyusunan laporan.

2. Meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan.

3. Menyelaraskan dengan pengaturan yang berlaku secara internasional.

4. Meningkatkan arus investasi ke dalam dan ke luar.

5. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan.

2.6. Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul dan Variabel Penelitian Metode
Analisis

Hasil

1. Nazli Hosal
Akhman
(2011)

Judul: Pengaruh Cultural
Dimentions-Individualism,
Power Distance, Uncertainly
Advoidance, dan Masculinity
terhadap Pegungkapan Laporan
Keuangan yang Sudah
Mengadopsi IFRS
Variabel X: Cultural
Dimentions-Individualism,
Power Distance, Uncertainly
Advoidance, dan Masculinity
Variabel Y: Pegungkapan
Laporan Keuangan yang Sudah
Mengadopsi IFRS

Analisis
Regresi

Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
variabel culutral
dimensions-
individualism, power
distance, uncertainly
advoidance, dan
Masculinity secara
signifikan
mempengaruhi tingkat
pengungkapan laporan
keuangan. Walaupun
Pengungkapan lebih
mendalam setelah
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mengadopsi IFRS,
namun dampak budaya
masih memiliki peran
penting dalam proses
pengungkapan laporan
keuangan.

2. Binsar H.
Simanjunta
k dan
Lusiana
Widiastuti
(2004)

Judul Penelitian: pengaruh
leverage, likuiditas,
profitabilitas, porsi kepemilikan
saham dan ukuran perusahaan
terhadap kelengkapan
pengungkapan laporan keuangan
pada perusahaan yang terdaftar
di BEJ
Variabel X: leverage, likuiditas,
profitabilitas, porsi kepemilikan
saham dan ukuran perusahaan
Variabel Y: Pengungkapan

Analisis
Regresi

Secara parsial rasio
leverage, likuiditas,
profitabilitas, porsi
kepemilikan saham dan
ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap
kelengkapan
pengungkapan laporan
keuangan pada
perusahaan yang
terdaftar di BEJ

3. Muhammad
Khurri
Irawan
(2010)

Judul Penelitian: Pengaruh
Leverage, Likuiditas,
Profitabilitas, dan Porsi Saham
Publik terhadap Kelengkapan
Pengungkapan Laporan
Keuangan Perusahaan
Manufaktur Di BEI
Variabel X: Leverage,
Likuiditas, Profitabilitas, dan
Porsi Saham Publik
Variabel Y: Pengungkapan

Analisis
Regresi

Hasil analisis
menunjukkan bahwa
variable likuiditas, dan
porsi saham publik
berpengaruh terhadap
kelengkapan
pengungkapan laporan
keuangan sedangkan
leverage dan
profitabilitas tidak
berpengaruh

4. Wulan Dwi
Utami,
Djoko
Suhardjanto
, Sri
Hartoko
(2011)

Judul: Investigasi dalam
Konvergensi IFRS di Indonesia:
Tingkat Kepatuhan
Pengungkapan Wajib dan
Kaitannya dengan
Mekanisme Corporate
Governance
Variabel X: Kepemilikan
Manajerial, Kepemilikan
Institusional, Rapat Dewan
Komisaris, Jumlah Rapat Komite
Audit, Proporsi
Komisaris Independen,
Leverage, Profitabilitas dan
Tipe Auditor
Variabel Y: Pengungkapan
Wajib IFRS

Analisis
Regresi

Hasil dari penelitian
menunjukkan variabel
kepemilikan
manajerial, kepemilikan
institusional
berpengaruh terhadap
pengungkapan wajib
IFRS sedangkan variabel
lainnya seperti rapat
dewan komisaris, jumlah
rapat komite audit,
proporsi
komisaris independen,
leverage, profitabilitas
dan tipe auditor tidak
berpengaruh terhadap
tingkat kepatuhan
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pengungkapan wajib
IFRS

5. Tomy
Lisyanto
(2011)

Judul: Pengaruh Leverage,
Likuiditas, Profitabilitas
terhadap Pengungkapan Laporan
Keuangan Perusahaan
Manufaktur
Variabel X: Leverage,
Likuiditas, Profitabilitas
Variabel Y: Pengungkapan

Analisis
Regresi

Hasil analisis
menunjukkan bahwa
variabel yang
berpengaruh terhadap
pengungkapan laporan
keuangan adalah
leverage. Sedangkan
variabel likuiditas dan
profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap
pengungkapan laporan
keuangan.

6. Wilujeng
Dwi Annisa
(2011)

Judul: Pengaruh Likuiditas,
Profitabilitas, dan Porsi
Kepemilikan Saham Publik
terhadap Pengungkapan Laporan
Tahunan Perusahaan

Analisis
Regresi

Tingkat likuiditas yang
tinggi tidak berpengaruh
terhadap luas
pengungkapan. Begitu
pula dengan
profitabilitas,dan
kepemilikan Saham
publik yang sama-sama
tidak berpengaruh
terhadap luas
pengungkapan laporan
tahunan

2.7. Kerangka Berpikir

Informasi tentang kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu

kebutuhan penting para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan

keputusan ekonomi. Pemberian informasi tersebut merupakan tanggung jawab

manajer sebagai pihak yang dipercaya dalam mengelolah sumber daya

perusahaan. Agar informasi yang disajikan dalam laporan berkualitas dan

kredibel, maka manajemen harus melakukan pengungkapan item-item dalam

laporan keuangan seluas dan selengkap mungkin.
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Penerapan International Financial Reporting Standard (IFRS)

memberikan berbagai dampak signifikan terhadap rasio keuangan perusahaan dan

menyebabkan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Seperti

penelitian yang dilakukan Blanchette, et. all (2011) yang meneliti dampak

penerapan IFRS pada rasio-rasio keuangan. Hasil penelitian tersebut menemukan

bahwa penerapan IFRS menyebabkan peningkatan rasio leverage seiring dengan

peningkatan liabilitas dari keuntungan obligasi. Penelitian serupa juga dilakukan

oleh Latridis dan Dalla (2011) yang menemukan bahwa implementasi IFRS

menyebabkan rasio leverage menjadi lebih tinggi pada setiap perusahaan yang

terdaftar pada sektor industri dan pasar modal. Rasio leverage menjadi lebih

tinggi karena pengukuran aktiva berwujud menggunakan fair value yang

mengakibatkan keuntungan dari reklasifikasi pengakuan deviden meningkat dan

menyebabkan liabilitas terhadap ekuitas meningkat. Total utang terhadap ekuitas

mengalami perubahan karena penerapan standar IFRS berpotensi meningkatkan

negosiasi perjanjian utang dan kesepakatan pinjaman. Peningkatan tersebut

mendorong tingginya rasio leverage sebagai bentuk kepercayaan pada perusahaan

(Ormrod dan Taylor, 2004).

Hubungan antara leverage dengan pengungkapan laporan keuangan

didukung oleh teori agensi yang menyatakan bahwa leverage yang tinggi

menyebabkan perusahaan harus mengungkapkan lebih banyak informasi.

Penyampaian informasi yang lebih luas dikarenakan nilai leverage yang tinggi

berarti bahwa sumber daya yang dipercayakan kepada pihak manajemen lebih

banyak dibandingkan perusahaan dengan leverage yang rendah. Semakin banyak
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sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen seringkali menyebabkan

manajemen melakukan kecurangan dan untuk mengurangi kecurangan tersebut

perusahaan harus mengeluarkan biaya pengawasan yang disebut biaya agensi.

Pengungkapan yang lebih banyak memaksa manajemen melaporkan informasi

yang sebenar-benarnya sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya

kecurangan yang dilakukan manajemen dan meminimalisir biaya agensi.

Tingginya leverage berdasarkan standar IFRS menyebabkan literature

comparability index atau disebut indeks gray (Gray Index) leverage lebih besar

dari 1, yang berarti bahwa nilai laporan keuangan lebih besar menggunakan

standar IFRS dibanding jika menggunakan standar lokal (Chunhui Liu, 2009).

Semakin penuh pengadopsian IFRS pada laporan keuangan perusahaan

menyebabkan semakin tinggi rasio leverage perusahaan sebagai akibat

meningkatnya liabilitas dan ekuitas Blanchette et. all (2011). Tingginya tingkat

leverage menyebabkan semakin tinggi indeks gray leverage sebagai akibat

tingginya nilai liabilitas dan ekuitas. Semakin penuh pengadopsian IFRS maka

semakin tinggi indeks gray leverage sehingga memerlukan lebih banyak

pengungkapan sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen atas nilai sumber

daya yang dipercayakan pada perusahaan.

Rasio lain yang juga mengalami dampak implementasi IFRS adalah

likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kondisi keuangan

perusahaan yang sebenarnya. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin

tinggi pula informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan (Irawan, 2010)

karena tingkat akrual mungkin akan mengindikasikan integritas dari nilai buku
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yang dilaporkan (Situmorang, 2011). Tinggi rendahnya akrual dapat menunjukkan

tingkat konservatif dari akuntansi yang berarti nilai yang dilaporkan lebih tinggi

dari yang sebenarnya. Adopsi IFRS memberikan pengaruh terhadap likuiditas

perusahaan. Ketika pembiayaan kredit meningkat, menyebabkan perusahaan

memiliki motif untuk melebih-lebihkan keuntungan. Dan memungkinkan

penurunan rasio-rasio keuangan sehingga penerapan IFRS memberikan pengaruh

negatif pada tingkat likuiditas. Penurunan rasio likuiditas mengindikasikan

implementasi IFRS mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan

dan menunjukkan bahwa perusahaan lebih kredibel. Pengaruh IFRS terhadap

likuiditas dapat dilihat pada laporan posisi keuangan yang tercermin pada current

asset dan current liabilitas (Blanchette et. all, 2011). Implementasi IFRS

menyebabkan pengaruh negatif pada rasio likuditas karena penyampaian item-

item dalam laporan keuangan lebih transparan.

Latridis dan Dalla (2011) menunjukkan pendapat yang berbeda mengenai

dampak implementasi IFRS pada likuiditas. Implementasi IFRS memberikan

pengaruh positif terhadap rasio likuiditas pada perusahaan retail, travel, serta

makanan dan minuman. Ini berarti bahwa semakin perusahaan menerapkan

standar IFRS maka semakin tinggi tingkat likuiditas karena liabilitas meningkat

sebagai kepercayaan investor pada perusahaan.

Teori agensi mendukung kepercayaan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi

memicu manajemen untuk menghasilkan keuntungan pribadi dengan melaporkan

nilai yang lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya. Teori agensi menyatakan

likuiditas yang tinggi membutuhkan lebih banyak pengungkapan sehingga dapat
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mengurangi kemungkinan pengeluaran biaya pengawasan (cost agency) yang

besar (Situmorang 2011). Semakin perusahaan menerapkan IFRS semakin tinggi

tingkat likuiditas (Latridis dan Dalla, 2011). Semakin tinggi likuiditas maka

comparability index (indeks Gray) likuiditas semakin besar karena penurunan

nilai ekuitas. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan harus melakukan

pengungkapan lebih luas sebagai pertanggungjawaban nilai ekuitas yang lebih

rendah dibanding nilai liabilitas yang lebih tinggi (Aisbitt, 2006).

IFRS sebagai standar global juga memberikan pengaruh pada tingkat

profitabilitas perusahaan karena profitabilitas merupakan rasio yang mengukur

seberapa efektif perusahaan dalam memperoleh laba (Irawan, 2010). Laporan

keuangan lebih berkualitas setelah mengimplementasikan IFRS. Implementasi

IFRS terbukti berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada kebanyakan

perrusahaan pada sektor industri tahun 2004-2005. Profitabilitas meningkat

seiring meningkatnya nilai ekuitas dan net income pada perusahaan di Italia

(Latridis dan Dalla, 2011). Blanchette et. all (2011) menyatakan bahwa leverage

dan profitabilitas merupakan rasio yang sensitif terhadap perubahan standar

laporan keuangan yang diterapkan. Profitabilitas dengan ROA sebagai indikator

akan meningkat bila keuntungan dibawah penerapan standar IFRS juga

meningkat. Sebaliknya, profit yang rendah akan menyebabkan ROA menjadi

semakin rendah. Pada saat yang bersamaan, profitabilitas dapat meningkat bila

laba bersih meningkat sedangkan ekuitas pada posisi menurun. Pada praktiknya

profitabilitas lebih tinggi dibawah standar IFRS sebagai akibat penerapan IFRS 3

tentang kombinasi bisnis dan beberapa dampak perubahan standar lokal lainnya.
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Total aset dan nilai buku ekuitas serta nilai buku net income secara signifikan

lebih tinggi dibawah standar IFRS dibanding saat menerapkan standar GAAP

German (Hung dan Subramanyam, 2007).

Meningkatnya profitabilitas sebagai akibat penerapan standar IFRS

menyebabkan indeks gray profitabilitas juga meningkat. Peningkatan tersebut

menunjukkan bahwa semakin baik pengaruh IFRS pada profitabilitas karena total

profitabilitas dibawah IFRS jauh lebih besar dibandingkan total profitabilitas

dibawah standar PSAK. Semakin meningkatnya indeks gray profitabilitas

mengharuskan perusahaan mengungkapkan lebih banyak informasi pada pihak

pengguna laporan keuangan. Pernyataan tersebut dudukung oleh teori legitimasi

yang menyatakan bahwa ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi sebagai

akibat aktivitas perusahaan maka semakin besar pula pengungkapan yang harus

dilakukan sebagai bentuk pengakuan agar masyarakat menilai baik kinerja

perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan dengan standar IFRS menyebabkan

semakin tinggi rasio profitabilitas dan secara otomatis turut meningkatkan indeks

gray profitabilitas. Semakin tinggi indeks gray profitabilitas, maka semakin besar

pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan setiap item yang berkaitan

dalam membantu meningkatkan profitabilitas. Pengungkapan setiap item penting

yang mempengaruhi profitabilitas menyebabkan semakin transparan informasi

yang diperoleh masyarakat dan meningkatkan kepercayaan para pembaca laporan

keuangan. Dengan demikian, para investor percaya untuk menanamkan modalnya.

Perekonomian dengan kepemilikan tersebar dapat menunjukkan

manajemen laba yang lebih rendah dibanding dengan kepemilikan yang relatif
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terkonsentrasi (Situmorang, 2011). Penerapan IFRS juga memberikan pengaruh

pada porsi kepemilikan saham publik. IFRS tidak mengizinkan internally

goodwill sebagai aset namun harus dibebankan pada biaya riset dan

pengembangan. Hal tersebut mencegah adanya dampak negatif terhadap ekuitas

pemegang saham termasuk saham publik.

Pengaruh implementasi IFRS mengharuskan perusahaan untuk melakukan

pengungkapan yang lebih transparan. Transparan berarti investor dan pengguna

laporan keuangan difasilitasi untuk mendapatkan informasi yang relevan

(Blanchette, et. all 2011). Begitu pula pihak yang mempunyai saham pada

perusahaan tertentu yaitu saham yang dimiliki masyarakat. Teori stakeholders

menyatakan bahwa perusahaan tidak beroperasi untuk kepentingannya sendiri.

Perusahaan juga bertanggung jawab atas saham yang dimiliki oleh masyarakat.

Oleh sebab itu semakin tinggi porsi saham publik maka semakin tinggi pula

informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Semakin perusahaan menerapkan IFRS maka semakin transparan

informasi yang disajikan kepada stakeholders sehingga porsi saham yang dimiliki

publik akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kepercayaan

masyarakat. Semakin tinggi porsi saham publik maka indeks gray saham publik

akan semakin meningkat karena indeks gray IFRS lebih tinggi dibandingkan

indeks gray PSAK. Semakin tinggi indeks gray saham publik maka semakin luas

pengungkapan kepada masyarakat karena porsi saham yang dimiliki publik

semakin besar.
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Dari kerangka pemikiran di atas pengaruh implementasi IFRS dalam

indeks gray leverage, likuiditas, profitabilitas dan porsi saham publik terhadap

pengungkapan laporan keuangan dapat dijelaskan secara singkat melalui Gambar

2.1 Kerangka Berpikir berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
2.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka dapat

disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 = Implementasi IFRS dalam indeks gray leverage berpengaruh terhadap

pengungkapan laporan keuangan.

H2 = Implementasi IFRS dalam indeks gray likuiditas berpengaruh terhadap

pengungkapan laporan keuangan.

H3 = Implementasi IFRS dalam indeks gray profitabilitas berpengaruh terhadap

pengungkapan laporan keuangan.

H4 = Implementasi IFRS dalam indeks gray porsi saham publik berpengaruh

terhadap pengungkapan laporan keuangan.

H5 = Implementasi IFRS dalam indeks gray: leverage, likuiditas, profitabilitas,

dan porsi saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan laporan

keuangan.

Indeks Gray Likuiditas

Indeks Gray Leverage

Indeks Gray

Profitabilitas

Indeks Gray Porsi

Saham Publik

Pengungkapan

Laporan keuangan
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BAB III

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang

menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir

deduktif yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Penelitian ini merupakan

penelitian eksperimen berupa pengujian tentang perbedaan antara dua variabel

atau lebih. Variabel yang diteliti yaitu variabel konstruk yang diperoleh

berdasarkan teori tertentu kemudian dijabarkan sebagai indikator penelitian.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data yang diperoleh

dari idx.co.id hingga akhir Oktober 2012 jumlah perbankan yang terdaftar

sebanyak 34 perusahaan perbankan. Keputusan menjadikan perusahaan perbankan

yang terdaftar di BEI sebagai populasi dari sampel penelitian dikarenakan

perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dalam

kegiatan investasi di Bursa Efek Indonesia dimana perbankan merupakan penyalur

dana dari pihak investor. Pengadopsian IFRS tentu membawa pengaruh besar

terhadap laporan keuangan perbankan.
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3.2.2. Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sistem

non random sampling (nonprobability sampling) yaitu menggunakan purposive

sampling. Purposive sampling adalah teknik sampling yang digunakan peneliti

jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan

sampel atau pengambilan sampel didasarkan pada tujuan tertentu. Purposive

sampling terdiri dari dua alternatif diantaranya judgement sampling dan quota

sampling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan judgement sampling

dikarenakan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi

beberapa kriteria berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Sampel Penelitian

No. Kriteria Sampel 2009 2010 2011 2012

1. Perusahaan perbankan konvensional yang

terdaftar di BEI dan bukan perbankan

syariah

30 33 34 34

2. Mengadopsi IFRS sejak tahun 2011 - - 34 34

3. Konsisten membuat laporan keuangan

mulai tahun 2009-2012

30 34 34 34

Jumlah 30 34 34 34

Sumber: Data yang diolah

Sampel yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan

perbankan karena dari total 34 perbankan hingga Desember tahun 2012 hanya 30

perbankan yang memenuhi ketiga kriteria di atas dan dapat dilihat pada Tabel 3.2

berikut:
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Tabel 3.2 Daftar Perbankan yang Menjadi Sampel Penelitian

No Nama Perusahaan Kode No Nama Perusahaan Kode

1. Bank Agroniaga AGRO 16. Bank Negara Indonesia BBNI

2. Bank Artha Graha INPC 17. Bank Niaga BNGA

3. Bank Bumi Arta BNBA 18. Bank Nusantara Parahyangan BBNP

4. Bank Bumiputera Indonesia BABP 19. Bank Pan Indonesia PNBN

5. Bank Capital Indonesia BACA 20. Bank Permata BNLI

6. Bank Central Asia BBCA 21. Bank Rakyat Indonesia BBRI

7. Bank Danamon Indonesia BDMN 22. Bank Swadesi BSWD

8. Bank Ekonomi Raharja BAEK 23. Bank Tabungan Pensiunan

Nasional

BTPN

9. Bank Eksekutif

International

BEKS 24. Bank Victoria International BVIC

10. Bank Himpunan Saudara

1906

SDRA 25. Bank Windu Kentjana

Internatioal

MCOR

11. Bank International

Indonesia

BNII 26. Bank OCBC NISP NISP

12. Bank Kesawan BKSW 27. Bank Bukopin BBKP

13. Bank Mandiri BMRI 28. Bank Tabungan Nasional BBTN

14. Bank Mayapada

International

MAYA 29. Bank Mutiara BCIC

15. Bank Mega MEGA 30. Bank Sinarmas BSIM

Sumber: idx.co.id

3.3. Variabel Penelitian

3.3.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan laporan

keuangan (Disclosure) yang dihitung dengan menggunakan Indeks Wallace.

Indeks Wallace digunakan untuk membandingkan antara jumlah item yang
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diungkapkan dengan jumlah item yang seharusnya diungkapkan. Dalam

pengungkapan wajib, item yang harus diungkapkan sebanyak 79 item (keputusan

ketua BAPEPAM-LK No. kep-347/BL/2012). Kemudian setiap item yang

diungkapkan akan diberi angka 1 sedangkan untuk item yang tidak diungkapkan

akan diberi angka 0.

Rumus untuk menghitung pengungkapan =




n = pengungkapan yang dipenuhi

k = jumlah seluruh pengungkapan yang seharusnya dipenuhi

(Irawan, 2010)

Tabel 3.3 Kriteria Indeks Wallace

No Rentang Persentase Kriteria Tingkat Pengungkapan
1. ≥ 75% - < 100% Sangat Luas

2. ≥ 50% - < 75% Luas

3. ≥ 25% - < 50% Cukup Luas

4. >25% Kurang Luas

Jumlah

Sumber: Irawan (2010:61)

3.3.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah IFRS dengan empat

indikator penilaian yang penting mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan

yang dinilai dengan menggunakan literatur comparability index (Gray Index).

Penelitian ini akan menggunakan empat indikator yang mempengaruhi luas

pengungkapan laporan keungan yaitu: leverage, likuiditas, profitabilitas dan porsi

kepemilikan saham publik karena berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor
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ini sangat dominan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal

lain yang mendasari pemilihan variabel tersebut adalah untuk mengetahui

kekonsistenan keempat indikator tersebut setelah perusahaan

mengimplementasikan standar penyusunan IFRS dalam laporan keuangan

perusahaan. Secara lengkap penjelasan tentang ke empat indikator yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Leverage

Menurut Marwata (2001) dalam Almilia (2007) tambahan informasi yang

diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap

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

rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan

informasi kreditur jangka panjang, sehingga perusahaan akan menyediakan

informasi secara lebih komprehensif. Tingkat leverage adalah untuk melihat

kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak lain.

Perusahaan yang mempunyai proporsi utang yang lebih banyak dalam struktur

pemodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih besar oleh karena itu

perusahaan memiliki leverage yang lebih tinggi dan kewajiban untuk melakukan

pengungkapan juga semakin besar Amalia (2005) dalam Zoraya (2009).

Alasan pemilihan leverage sebagai indikator pengukur tingkat keluasan

pengungkapan laporan keuangan karena leverage merupakan salah satu alat ukur

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya kepada

pihak lain, sehingga semakin banyak principal dalam perusahaan akan

menyebabkan semakin tinggi leverage dan menyebabkan kebutuhan principal
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untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan dan pelunasan kewajiban akan

semakin besar. Selain itu, pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa leverage

tidak konsisten dalam mengukur tingkat keluasan pengungkapan laporan

keuangan. Oleh sebab itu peneliti memilih menggunakan variabel ini dengan

harapan adanya implementasi IFRS dapat menunjukkan kemampuan leverage

dalam mengukur tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan.

Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage dalam penelitian

adalah Debt Equity Ratio (DER). Alasan memilih DER sebagai rasio pengukur

leverage karena rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar

kemampuan utang untuk mendanai aktivitas perusahaan dengan persentase ekuitas

yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan teori agensi yang

menyatakan hubungan principal dan agen karena DER menunjukkan seberapa

besar total ekuitas yang terdiri dari: modal saham (modal disetor dan saham

treasuri), selisih kurs, keuntungan yang belum direalisasi, laba ditahan, dan

komponen ekuitas lainnya, dijaminkan atas total liabilitas yang terdiri dari:

simpanan nasabah, simpanan bank lain, liabilitas yang diperdagangkan, utang

akseptasi, efek-efek utang yang diterbitkan, liabilitas kini, pinjaman yang

diterima, liabilitas imbalan pasca-kerja, dan beban yang asih harus dibayar serta

liabilitas lainnya. Untuk membuktikan teori agensi yang menyatakan liabilitas

yang tinggi atas ekuitas akan memaksa manajemen melakukan pengungkapan

yang lebih luas sebagai pertanggungjawaban pengolahan liabilitas yang

dijaminkan oleh investor, maka penelitian ini menggunakan rasio DER sebagai

rasio pengukur indikator leverage.
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2. Likuiditas

Likuiditas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk menutupi

kebutuhan kewajiban jangka pendeknya ketika jatuh tempo. Likuiditas mengacu

pada solvabilitas keuangan perusahaan secara keseluruhan sehingga rasio ini

dipandang sebagai indikator adanya masalah dan arus kas perusahaan. Rasio

likuiditas menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin

tinggi kemampuan perusahaan untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya

(Anwar, 2010). Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi

seluruh kewajiban jangka pendeknya ketika ditagih. Hal ini berarti bahwa

perusahaan harus memiliki dana yang cukup ketika dalam waktu dekat ada

kebutuhan yang mengharuskan untuk mengeluarkan aliran kas. Perusahaan

dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan cenderung melakukan pengungkapan

yang lebih karena ingin menunjukkan kinerja perusahaan yang kredibel.

Penelitian ini akan menggunakan Cash Ratio dalam menghitung likuiditas

karena rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan

bank untuk membayar kembali semua deposannya, serta memenuhi permintaan

kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Sehingga rasio ini sejalan dengan

teori agensi karena rasio ini menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas

rata-rata saldo kas yang terdiri dari: Kas dan setara kas (aset keuangan yang

diperdagangkan, efek-efek), yang dimiliki perusahaan mampu menjamin dana

pihak ketiga seperti: simpanan nasabah pihak ketiga, simpanan bank lain pihak

ketiga, dan liabilitas pihak ketiga. Untuk meyakinkan bahwa perusahaan mampu

melunasi dana pihak ketiga dengan saldo kas perusahaan, manajemen perusahaan
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melakukan pengungkapan seluas mungkin. Oleh sebab itu indikator likuiditas

dalam penelitian ini menggunakan Cash ratio yang dihitung dengan rumus

berikut:

ܴܣܥ =
௧ି௧ ௦ௗ௦

௧ି௧ ௗ  ௧
%100ݔ (Bastian, 2006:297)

3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba

melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan,

modal, dan sebagainya. Profitabilitas bertujuan untuk mengukur efisiensi aktivitas

perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan untuk

memperoleh keuntungan tersebut pengelola perusahaan harus mampu bekerja

secara efisien serta kinerja perusahaan harus senantiasa ditingkatkan (Purwandari,

2012).

Alasan memilih profitabilitas sebagai indikator untuk mengukur tingkat

keluasan pengungkapan laporan keuangan karena profit merupakan hal yang

penting bagi perusahaan sebagai salah satu tujuan didirikannya perusahaan. Hal

tersebut tentu saja sangat erat dengan pertanggungjawaban atas profit yang

diperoleh perusahaan sehingga pengungkapan tidak dapat terlepas dari indikator

profitabilitas. Dalam penelitian ini profitabilitas akan diukur dengan

menggunakan rasio laba atas aktiva perusahaan atau return on Asset (ROA).

Peneliti menggunakan ROA karena rasio ini merupakan rasio yang sangat sensitif

atas perubahan standar yang diterapkan oleh perusahaan karena rasio

menunjukkan seberapa besar kemampuan total aset (yang dimiliki untuk aktivitas
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perusahaan dalam menghasilkan laba. Perubahan standar mengakibatkan

perubahan sistem pencatatan dan perhitungan pada beberapa aktivitas perusahaan

terutama aset yang dalam standar IFRS lebih banyak menerapkan fair value dari

pada biaya historis. Alasan tersebut meyakinkan peneliti untuk menggunakan

ROA sebagai rasio untuk mengukur profitabilitas yang dapat dihitung dengan

rumus sebagai berikut:

ROA =
 ௦

்௧ு௧
%100ݔ (Munawir, 2007:105)

4. Porsi Saham Publik

Persentase saham yang ditawarkan kepada publik menunjukkan besarnya

privat information yang harus di sharing-kan manajer kepada publik. Privat

information tersebut merupakan informasi internal yang semula hanyadiketahui

oleh manajer, seperti: standar yang dipakai dalam pengukuran kinerja perusahaan,

keberadaan perencanaan bonus, dan sebagainya. Publik investor mewajibkan

manajer member informasi internal secara berkala sebagai bentuk

pertanggungjawaban perusahaan (Purwandari, 2012:23).

Teori stakeholder menyatakan perusahaan beraktivitas bukan untuk

kepentingannya sendiri karena masyarakat juga membutuhkan informasi

mengenai aktivitas perusahaan. Penerapan standar IFRS menjadikan laporan

keuangan lebih transparan dan menyebabkan investor dapat membandingkan

laporan keuangan dimanapun sehingga investasi dari luar semakin meningkat.

Alasan tersebut meyakinkan peneliti untuk menjadikan porsi saham publik

sebagai indikator untuk mengukur tingkat keluasan pengungkapan laporan
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keuangan dengan persentase porsi kepemilikan saham publik sebagai rasio

pengukurnya.

Setelah keempat indikator tersebut diukur dengan masing-masing

rasionya, kemudian dilakukan penilaian dengan menggunakan skala indeks gray.

Indeks gray merupakan indeks yang menjelaskan bagaimana tingkat standar yang

berlaku (IFRS) memiliki dampak pada variabel penelitian ini. Indeks gray

ditentukan dengan membuat skala yang menggambarkan bahwa posisi laporan

keuangan lebih besar IFRS atau lebih kecil dari PSAK (Situmorang, 2011).

Jika indeks dibawah 1 artinya item yang diukur (Leverage, Likuiditas,

Profitabilitas, dan Porsi Saham Publik) berdasarkan PSAK jumlahnya lebih kecil

dibanding item tersebut diukur berdasarkan IFRS, jika indeks diatas 1 artinya item

yang diukur berdasarkan PSAK jumlahnya lebih besar dibanding jika pengukuran

dilakukan dengan IFRS, dan jika indeksnya adalah 1 maka netral atau tidak ada

perubahan. Berikut Tabel 3.4 Skala Indeks Gray untuk mengetahui indikator

penelitian ini lebih baik menerapkan standar PSAK atau IFRS:

Tabel 3.4 Skala Indeks Gray

PSAK
≤80% dari IFRS

81-90% dari IFRS
91-95% dari IFRS
96-99% dari IFRS
100% dari IFRS

101-104% dari IFRS
105-109% dari IFRS
110-119% dari IFRS
≥120% dari IFRS

Sumber: Roberts et.all (2005) dalam Situmorang (2011) dengan Perubahan
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Dari penjelasan diatas, diperoleh empat variabel independen yang secara

lengkap dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Gray Leverage (X1)

Indeks gray leverage digunakan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh leverage terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan setelah

penerapan standar IFRS. Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau

modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perubahan dan

kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai

aktiva tetap dengan modal yang ada. Leverage dapat dihitung dengan

menggunakan rasio total utang terhadap total ekuitas (DER). Rasio ini digunakan

untuk mengukur seberapa besar jumlah rupiah modal sendiri yang dijaminkan atas

hutang. DER dapat dihitung dengan rumus:

Debt Equity Ratio (DER) =
Total Utang

Total Ekuitas
x 100% (Munawir, 2007:104)

Setelah menghitung nilai DER maka indeks gray leverage dapat dihitung

dengan menggunakan rumus indeks gray berikut:

1-
௩ூிோௌି௩ௌ

௩ூிோௌ
(Chunhui Liu, 2009:5)

Jika hasilnya >1 berarti leverage PSAK lebih tinggi dari leverage

berdasarkan IFRS, dan Sebaliknya. Jika hasilnya =1 berarti netral.



71

2. Indeks Gray Likuiditas (X2)

Indeks gray likuiditas digunakan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan setelah

penerapan standar IFRS. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kemampuan untuk memenuhi

liabilitas atau utang yang segera harus dibayar dengan aset lancarnya. Likuiditas

dapat dihitung dengan rumus:

Cash Ratio =
୰ୟ୲ୟି୰ୟ୲ୟୱୟ୪ୢ ୭୩ୟୱ

୰ୟ୲ୟି୰ୟ୲ୟୢୟ୬ୟ୮୧୦ୟ୩୩ ୲ୣ୧ୟ
%100ݔ (Bastian, 2006:297)

Kemudian untuk mengetahui pengaruh IFRS dilakukan penilaian indeks

gray dengan rumus:

1 −
୧୩୳୧ୢ ୧୲ୟୱூிோௌି୧୩୳୧ୢ ୧୲ୟୱௌ

୧୩୳୧ୢ ୧୲ୟୱூிோௌ
(Chunhui Liu, 2009:5)

Jika hasilnya >1 berarti likuiditas PSAK lebih tinggi dari likuiditas berdasarkan

IFRS, dan Sebaliknya. Jika hasilnya =1 berarti netral.

3. Indeks Gray Profitabilitas (X3)

Indeks gray profitabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan

setelah penerapan standar IFRS. Profitabilitas merupakan rasio hasil operasi

perusahaan. Rasio ini dapat disajikan secara vertikal yang menunjukkan saling

hubungan antara laba dengan penjualan maupun membandingkan antara laporan

laba-rugi dengan neraca. Untuk menghitung profitabilitas menggunakan ROA

(return on asset). ROA adalah rasio laba bersih terhadap total aset untuk
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mengukur tingkat laba terhadap total kekayaan perusahaan (ROA). Rumus untuk

menghitung ROA adalah:

ROA =
Laba Bersih

Total Aset
x 100% (Irawan, 2010)

Kemudian dilakukan pengukuran dengan rumus indeks gray berikut:

1 −
୰୭ϐ୧୲ୟୠ୧୪୧୲ୟୱூிோௌି௧୧୲ୟୱௌ

୰୭ϐ୧୲ୟୠ୧୪୧୲ୟୱூிோௌ
(Chunhui Liu, 2009:5)

Jika hasilnya >1 berarti Profitabilitas PSAK lebih tinggi dari Profitabilitas

berdasarkan IFRS, dan Sebaliknya. Jika hasilnya =1 berarti netral.

4. Indeks Gray Porsi Saham Publik (X4)

Indeks gray porsi saham publik digunakan untuk mengetahui seberapa

besar pengaruh saham yang dimiliki masyarakat terhadap pengungkapan laporan

keuangan perusahaan setelah penerapan standar IFRS. Rasio kepemilikan saham

publik yang tinggi diprediksi akan melakukan tingkat pengungkapan sosial yang

lebih, hal ini dikaitkan dengan tekanan pemegang saham agar perusahaan lebih

mempertimbangkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Proporsi

kepemilikan saham diukur berdasarkan persentase kepemilikan oleh publik.

Rumusnya:

KSP =
௨  ௌ ௨

்௧ௌ
x 100%

Dan untuk mengetahui pengaruh IFRS digunakan indeks gray berikut:

1 −
୭୰ୱ୧ୗୟ୦ୟ୫ ୳ୠ୪୧୩ூிோௌି୭୰ୱ୧ୗୟ୦ୟ୫ ୳ୠ୪୧୩ௌ

୭୰ୱ୧ୗୟ୦ୟ୫ ୳ୠ୪୧୩ூிோௌ
(Chunhui Liu, 2009:5)
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Jika hasilnya >1 berarti kepemilikan saham publik PSAK lebih tinggi dari

kepemilikan saham publik berdasarkan IFRS, dan Sebaliknya. Jika hasilnya =1

berarti netral.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah

dengan cara sekunder. Pengumpulan data secara sekunder yang dimaksud adalah

mengambil data laporan keuangan perusahaan perbankan dari Bursa Efek

Indonesia untuk tahun 2009 sebagai tahun yang masih mengadopsi PSAK dan

tahun 2012 yang merupakan tahun ketika setiap perusahaan diharuskan

mengadopsi penih standar IFRS. Data yang dikumpulkan merupakan laporan

keuangan tahunan perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik

deskriptif inferensial. Analisis data dengan statistik inferensial adalah

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Melakukan uji

asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis.

3.5.1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan

untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian ini dengan

menggunakan program spss. Sebelum dilakukan analisis untuk menguji setiap
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keterkaitan antara variabel independen dan dependen maka lebih dulu dilakukan

analisis deskriptif presentase untuk mengetahui hasil data setelah implementasi

IFRS pada laporan keuangan serta untuk mengetahui kelengkapan data

pengungkapan laporan keuangan. Langkah-langkah yang akan digunakan adalah

sebagai berikut:

1. Mengukur Variabel Y (pengungkapan laporan keuangan) dengan

menggunkan Indeks Wallace.

2. Mengukur setiap indikator (Leverage menggunakan DER, Likuiditas

menggunakan rasio kas, Profitabilitas menggunakan ROA, dan Porsi

Saham Publik menggunakan KSP).

3. Memproksikan setiap variabel X (X1=Indeks Gray Leverage, X2=Indeks

Gray Likuiditas, X3=Indeks Gray Profotabilitas, dan X4=Indeks Gray

Porsi Saham Publik) dengan menggunakan rumus indeks Gray untuk

mengetahui tingkat variabel saat menerapkan IFRS.

4. Menghitung setiap pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen.

3.5.2. Analisis Statistik

1. Uji Normalitas

Normalitas adalah kewajaran distribusi data mempunyai distribusi normal

atau tidak (Gozhali, 2005). Uji normalitas digunakan untuk mengetahui langkah

dalam menentukan uji yang akan digunakan selanjutnya baik parametik ataupun

non-parametik. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, peneliti

menggunakan uji grafik dengan melihat normal distribusi plot yang
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membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Jika distribusi data

adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan

mengikuti garis diagonal.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji adanya pengaruh variabel

independen yang diproksikan dengan IFRS terhadap pengungkapan laporan

keuangan perusahaan perbankan. Pengujian hipotesis yang digunakan yaitu

Paired sample T-test yang dengan menggunakan program SPSS versi 16.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent variable). Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas, karena

jika hal tersebut terjadi, estimator akan memiliki varian dan kovarian yang besar

sehingga sulit untuk mendapatkan estimasi yang tepat. Akibatnya interval estimasi

akan cenderung lebih lebar dan nilai hitung statistik uji t menjadi kecil serta

mengakibatkan variabel independen secara statistik tidak signifikan

mempengaruhi variabel dependen walaupun nilai koefisiennya determinasi (R2)

cenderung tinggi. Untuk mendeteksi apakah terjadi problem multikol dapat

melihat nilai tolerance dan lawannya variace inflation factor (VIF).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika variance tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
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maka terjadi problem heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu

homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena varian yang

bernilai tidak konstan tidak akan mempengaruhi slope estimator. Jika terjadi

heteroskedastisitas maka varian memiliki nilai minimum dan menyebabkan

perhitungan standar error tidak bisa dipercaya lagi. Apabila perhitungan standar

error tidak bisa dipercaya lagi, maka interval estimasi maupun uji hipotesisis yang

didasarkan pada uji t dan uji F tidak bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi.

Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas pada model regresi

dalam penelitian ini yaitu dengan melihat scatter plot (nilai prediksi dependen

ZPRED dengan residual SRESID) dan menggunakan uji Gletjer.

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh mplementasi IFRS dalam

Indeks Gray Leverage (X1), Indeks Gray Likuiditas (X2), Indeks Gray

Profitabilitas (X3), dan Indeks Gray Porsi Kepemilikan saham Publik (X4)

terhadap variabel dependen Pengungkapan Laporan Keuangan (Y). Sebelum

diregresikan, masing-masing variabel independen diproksikan pada IFRS dengan

menggunakan rumus indeks gray. Hasilnya berupa angka desimal yang kemudian

dikalikan 100% sehingga menjadi angka persen. Kemudian diregresikan dengan

menggunakan SPSS sehingga menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

Y = a + b1X1IFRS-PSAK + b2X2IFRS-PSAK + b3X3IFRS-PSAK + b4X4IFRS-PSAK +

b5X5IFRS-PSAK + e
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Keterangan:

Y = Pengungkapan laporan keuangan yang ditunjukkan dengan indeks wallace

X1 = Indeks gray leverage

X2 = Indeks gray likuiditas

X3 = Indeks gray profitabilitas

X4 = Indeks gray porsi saham publik

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = error

3.5.4. Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji F merupakan uji untuk memprediksi pengaruh seluruh variabel

independen (indeks gray leverage, indeks gray likuiditas, indeks gray

profitabilitas, dan indeks gray porsi saham publik) terhadap variabel dependen

(pengungkapan laporan keuangan) pada perusahaan yang telah

mengimplementasikan IFRS. Pengaruh tersebut dapat dilihat melalui uji F atau

anova. Untuk uji F dilihat melalui nilai signifikansi F. Jika nilai signifikansi F <

0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa secara bersama-sama

(simultan) variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan

sebaliknya. Selain itu dapat dilihat dengan membandingkan F hitung dengan F

tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel (F hitung> F tabel) maka Ho ditolak.
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2. Uji t

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel

independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini dapat

diketahui dengan melihat t hitung dan membandingkannya dengan t tabel. Apabila

dari setiap variabel diketahui bahwa signifikansi t < 0,05 maka akan menolak Ho

dan menerima Ha, artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh tehadap

variabel terikat. Sebaliknya apabila signifikansi t > 0,05 maka akan menerima Ho

dan menolak Ha. Artinya bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap

variabel terikat. Selain dengan melihat tingkat signifikansi maka dapat dilihat

dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka

variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan laporan

keuangan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data variabel

yang telah diolah dan analisis ini diketahui dengan cara menentukan rata-rata

(mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai rata-rata. Variabel-variabel

yang diolah dalam penelitian ini meliputi variabel terikat yaitu pengungkapan

laporan keuangan (Y) dan variabel bebas yaitu indeks gray leverage (X1), indeks

gray likuiditas (X2), indeks gray profitabilitas (X3), dan indeks gray porsi saham

publik (X4).

A. Pengungkapan Laporan Keuangan (Y)

Pengungkapan laporan keuangan lebih luas dibawah standar IFRS

daripada PSAK yang secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 4. Hal tersebut

terbukti dengan hasil pengungkapan laporan keuangan 30 perbankan dibawah

standar IFRS tahun 2012 sebesar 73,12% dari total 100% yang harus

diungkapkan. Sedangkan pengungkapan yang dilakukan perbankan saat masih

menerapkan PSAK tahun 2009 sebesar 59,92% dari total 100%. Perhitungan nilai

Indeks Wallace (IW) laporan keuangan perbankan tahun 2012 dan 2009 secara

rinci dapat dilihat pada lampiran 4. Hasil perhitungan nilai IW digolongkan dalam

beberapa kriteria pada rincian Tabel 4.1 berikut:
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Tabel 4.1 Indeks Wallace

No
Rentang

Persentase
Kriteria

Jumlah
Perusahaan

Persentase

1. ≥ 75% - < 100% Sangat Luas 14 46,7%

2. ≥ 50% - < 75% Luas 16 53,3%

3. ≥ 25% - < 50% Cukup Luas 0 -

4. >25% Kurang Luas 0 -

Jumlah 30 100%

Sumber: Lampiran 4 Nilai Indeks Wallace

Berdasarkan Table 4.1 Indeks Wallace di atas, diketahui bahwa

perusahaan yang memiliki IW dengan kriteria sangat luas sebanyak 14 perusahaan

pada tahun 2012, hal ini menunjukkan dari total sampel perusahaan yang diteliti

sebanyak 30 perusahaan, diperoleh hampir 50% perusahaan perbankan yang telah

mengimplementasikan IFRS melakukan pengungkapan dengan criteria sangat

luas. Sedangkan perbankan yang telah mengimplementasikan IFRS dan memiliki

IW dengan criteria luas sebanyak 16 perusahaan tahun 2012. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan IFRS semakin banyak

perusahaan yang lebih luas melakukan pengungkapan dalam laporan

keuangannya. Pada lampiran 4 juga diperoleh nilai indeks wallace (IW) tertinggi

pada tahun 2012 senilai 0.89 dilakukan oleh Bank Central Asia dan Entitas Anak,

sedangkan nilai terendah indeks wallace (IW) tahun 2012 dilakukan oleh Bank of

India Indonesia dan Bank Windu Kentjana International.

B. Indeks Gray Leverage (X1)

Data penelitian dari nilai debt equity ratio (DER) perusahaan perbankan

tahun 2012 dengan perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 2.
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Selanjutnya hasil perhitungan nilai debt equity ratio (DER) jika dimasukkan

dalam kriteria dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Nilai Debt Equity Ratio

Nilai DER Kriteria Tingkat Leverage Jumlah Perusahaan Persentase
>1 Tinggi 12 40%

≥0 - <1 Sedang 17 56,7%

<0 Rendah 1 3,3%

Jumlah 30 100%

Sumber: Lampiran 2 Nilai Rasio Leverage

Berdasarkan Tabel 4.2 nilai debt equity ratio di atas diketahui perusahaan

yang memiliki nilai DER >1 sebanyak 12 perusahaan pada tahun 2012 dan

menunjukkan dari total 30 perbankan yang diteliti diperoleh 12 perusahaan yang

termasuk dalam kriteria tinggi yang memiliki nilai DER >1. Perusahaan dengan

nilai DER ≥0 - <1 sebanyak 17 perbankan tahun 2012 dan menunjukkan dari 30

perbankan yang diteliti diperoleh 17 perusahaan tahun 2012 termasuk dalam

kriteria sedang yang memiliki nilai DER ≥0 - <1 dan perusahaan yang memiliki

nilai DER <0 sebanyak 1 perusahaan tahun 2012. Dari lampiran 2 diperoleh nilai

DER tertinggi tahun 2012 senilai 15,62 milik Bank Artha Graha International,

sedangkan nilai terendah sebesar -31,53 diperoleh oleh Bank Eksekutif

International.

Data penelitian dari nilai Indeks Gray perusahaan perbankan tahun 2012

dan 2009 dengan perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 3.

Selanjutnya hasil perhitungan indeks gray jika dimasukkan dalam kriteria dapat

dilihat dengan menggunakan Tabel 4.3 berikut:
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Tabel 4.3 Kriteria Indeks Gray Leverage

Kriteria IG Leverage Persentase

PSAK
≤80% dari IFRS 10 33,3%

81-90% dari IFRS 6 20%

91-95% dari IFRS 1 3,3%

96-99% dari IFRS 1 3,3

100% dari IFRS 0 -

101-104% dari IFRS 1 3,3%

105-109% dari IFRS 0 -

110-119% dari IFRS 3 10%
≥120% dari IFRS 8 26,7%

Sumber: Lampiran 3 Nilai Indeks Gray

Dari Tabel 4.3 indeks gray leverage diatas diketahui bahwa perusahaan

dengan nilai leverage lebih dari 1 sehingga laporan keuangannya lebih baik

dibawah standar IFRS terdapat 12 perbankan dari total sampel sebanyak 30

perbankan. Sedangkan perbankan dengan nilai indeks gray leverage lebih kecil

dari 1 sebanyak 18 perbankan sehingga laporan keuangannya lebih baik dibawah

standar PSAK sebanyak 18 perbankan. Ini menunjukkan bahwa masih banyak

nilai leverage yang lebih tinggi jika menggunakan standar PSAK.

C. Indeks Gray Likuiditas (X2)

Data penelitian dari nilai Cash ratio (CR) perusahaan perbankan tahun

2012 dengan perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 2. Selanjutnya

hasil perhitungan nilai cash ratio (CR) jika dimasukkan dalam kriteria dapat

dilihat pada Tabel 4.4 berikut:
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Tabel 4.4 Nilai Cash Ratio

Nilai Cash Ratio Kriteria Tingkat

Likuiditas

Jumlah

Perusahaan

Persentase

>1 Tinggi 8 26,7%

≥0 - <1 Sedang 15 50%

<0 Rendah 7 23,3%

Jumlah 30 100%

Sumber: Lampiran 2 Nilai Likuiditas

Berdasarkan Tabel 4.4 nilai cash ratio di atas diketahui bahwa perusahaan

yang memiliki nilai CR >1 sebanyak 8 perusahaan pada tahun 2012. Hasil ini

menunjukkan bahwa dari total 30 perbankan yang diteliti diperoleh 8 perusahaan

yang termasuk dalam kriteria besar yang memiliki nilai CR >1. Sedangkan

perusahaan dengan nilai CR ≥0 - <1 sebanyak 15 perbankan tahun 2012. Hasil ini

menunjukkan bahwa dari 30 perbankan yang diteliti diperoleh 15 perusahaan

tahun 2012 termasuk dalam kriteria sedang yang memiliki nilai CR ≥0 - <1. Dan

perusahaan yang memiliki nilai CR <0 sebanyak 7 perusahaan tahun 2012. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa dari total 30 perbankan yang diteliti masih diperoleh

7 perbankan yang termasuk dalam kriteria kecil dengan nilai CR <0. Dari

lampiran 2 diperoleh nilai CR tertinggi tahun 2012 senilai 77,20 milik Bank

Mayapada International, sedangkan nilai CR terendah sebesar 12,16 diperoleh

oleh Bank Eksekutif International.

Data penelitian dari nilai Indeks Gray perusahaan perbankan tahun 2012

dan 2009 dengan perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 3.

Selanjutnya hasil perhitungan indeks gray jika dimasukkan dalam kriteria dapat

dilihat dengan menggunakan Tabel 4.5 berikut:
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Tabel 4.5 Kriteria Indeks Gray Likuiditas

Kriteria IG Likuiditas Persentase

PSAK
≤80% dari IFRS 18 60%

81-90% dari IFRS 3 10%

91-95% dari IFRS 0 -

96-99% dari IFRS 1 3,3%

100% dari IFRS 1 3,3%

101-104% dari IFRS 1 3,3%

105-109% dari IFRS 1 3,3%

110-119% dari IFRS 2 6,7%

≥120% dari IFRS 3 10%
Sumber: Lampiran 3 Nilai Indeks Gray

Dari Tabel 4.5 kriteria indeks gray likuiditas diatas diketahui bahwa

perusahaan dengan nilai likuiditas lebih dari satu sehingga laporan keuangannya

lebih baik dibawah satandar IFRS terdapat 7 perbankan dari total sampel sebanyak

30 perbankan. Sedangkan perbankan dengan nilai indeks gray likuiditas lebih

kecil dari 1 sebanyak 22 perbankan sehingga laporan keuangannya lebih baik

dibawah standar PSAK sebanyak 22 perbankan. Perusahaan yang laporan

keuangannya tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah implementasi

IFRS sebanyak 1 perbankan. Ini menunjukkan bahwa masih banyak nilai

likuiditas yang lebih tinggi jika menggunakan standar PSAK.

D. Indeks Gray Profitablitas (X3)

Data penelitian dari nilai Return on Asset (ROA) perusahaan perbankan

tahun 2012 dengan perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 2.

Selanjutnya hasil perhitungan nilai Return on Asset (ROA) jika dimasukkan dalam

kriteria dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:
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Tabel 4.6 Nilai Return on Asset

Nilai

Return on Asset

Kriteria

Profitabilitas

Jumlah

Perusahaan
Persentase

>1 Tinggi 25 83,3%

≥0 - <1 Sedang 3 10%

<0 Rendah 2 6,7%

Jumlah 30

Sumber: Lampiran 2 Nilai Rasio Profitabilitas

Berdasarkan Tabel 4.6 nilai return on asset di atas diketahui bahwa

perusahaan yang memiliki nilai ROA >1 sebanyak 25 perusahaan pada tahun

2012. Hasil ini menunjukkan bahwa dari total 30 perbankan yang diteliti diperoleh

25 perusahaan yang termasuk dalam kriteria besar yang memiliki nilai ROA >1.

Sedangkan perusahaan dengan nilai ROA ≥0 - <1 sebanyak 3 perbankan tahun

2012. Hasil ini menunjukkan bahwa dari 30 perbankan yang diteliti diperoleh 3

perusahaan tahun 2012 termasuk dalam kriteria sedang yang memiliki nilai ROA

≥0 - <1. Dan perusahaan yang memiliki nilai ROA <0 sebanyak 2 perusahaan

tahun 2012. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dari total 30 perbankan yang

diteliti masih diperoleh 2 perbankan yang termasuk dalam kriteria kecil dengan

nilai ROA <0. Dari lampiran 2 diperoleh nilai ROA tertinggi tahun 2012 senilai

3,38 milik Bank Rakyat Indonesia, sedangkan nilai ROA terendah sebesar -0,063

diperoleh oleh Bank Kesawan.

Data penelitian dari nilai Indeks Gray perusahaan perbankan tahun 2012

dan 2009 dengan perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 3.

Selanjutnya hasil perhitungan indeks gray jika dimasukkan dalam kriteria dapat

dilihat dengan menggunakan Tabel 4.7 berikut:
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Tabel 4.7 Kriteria Indeks Gray Profitabilitas

Kriteria IG Profitabilitas Persentase

PSAK
≤80% dari IFRS 4 13,4%

81-90% dari IFRS 1 3,3%

91-95% dari IFRS 0 -

96-99% dari IFRS 0 -

100% dari IFRS 0 -

101-104% dari IFRS 0 -

105-109% dari IFRS 3 10%

110-119% dari IFRS 1 3,3%

≥120% dari IFRS 21 70%
Sumber: Lampiran 3 Nilai Indeks Gray

Dari Tabel 4.7 kriteria indeks gray profitabilitas diatas diketahui bahwa

perusahaan dengan nilai profitabilitas lebih dari satu sehingga laporan

keuangannya lebih baik dibawah standar IFRS terdapat 25 perbankan dari total

sampel sebanyak 30 perbankan. Sedangkan perbankan dengan nilai indeks gray

profitabilitas lebih kecil dari 1 sebanyak 5 perbankan sehingga laporan

keuangannya lebih baik dibawah standar PSAK sebanyak 22 perbankan. Ini

menunjukkan bahwa profitabilitas lebih baik jika diterapkan dengan standar IFRS.

E. Indeks Gray Porsi Kepemilikan Saham Publik (X4)

Data penelitian dari nilai porsi saham publik (PSP) perusahaan perbankan

tahun 2012 dengan perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 2.

Selanjutnya hasil perhitungan nilai porsi saham publik jika dimasukkan dalam

kriteria dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:
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Tabel 4.8 Nilai Porsi Saham Publik

Nilai PSP Kriteria Persentase

Porsi Saham Publik

Jumlah

Perusahaan
Persentase

>1 Tinggi 19 63,3%

≥0 - <1 Sedang 6 20%

<0 Rendah 5 16,7%

Jumlah 30 100%

Sumber: Lampiran 2 Nilai Porsi Saham Publik

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas diketahui bahwa perusahaan yang memiliki

nilai PSP >1 sebanyak 19 perusahaan pada tahun 2012. Hasil ini menunjukkan

bahwa dari total 30 perbankan yang diteliti diperoleh 12 perusahaan yang

termasuk dalam kriteria besar yang memiliki nilai PSP >1. Sedangkan perusahaan

dengan nilai PSP ≥0 - <1 sebanyak 6 perbankan tahun 2012. Hasil ini

menunjukkan bahwa dari 30 perbankan yang diteliti diperoleh 6 perusahaan tahun

2012 termasuk dalam kriteria sedang yang memiliki nilai PSP ≥0 - <1. Dan

perusahaan yang memiliki nilai PSP <0 sebanyak 5 perusahaan tahun 2012. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa dari total 30 perbankan yang diteliti masih diperoleh

5 perbankan yang termasuk dalam kriteria kecil dengan nilai PSP <0. Dari

lampiran 2 diperoleh nilai PSP tertinggi tahun 2012 senilai 56,4% dimiliki oleh

Bank CIMB Niaga, sedangkan nilai PSP terendah sebesar 0,004 diperoleh oleh

Bank Mutiara.

Data penelitian dari nilai Indeks Gray perusahaan perbankan tahun 2012

dan 2009 dengan perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 3.

Selanjutnya hasil perhitungan indeks gray jika dimasukkan dalam kriteria dapat

dilihat dengan menggunakan Tabel 4.9 berikut:
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Tabel 4.9 Kriteria Indeks Gray Porsi Saham Publik

Kriteria IG Porsi Saham Publik Persentase

PSAK
≤80% dari IFRS 7 23,3%

81-90% dari IFRS 1 3,3%

91-95% dari IFRS 0 -

96-99% dari IFRS 3 10%

100% dari IFRS 8 26,7%

101-104% dari IFRS 0 -

105-109% dari IFRS 1 3,3%

110-119% dari IFRS 2 6,7%

≥120% 8 26,7%
Sumber: Lampiran 3 Nilai Indeks Gray

Dari Tabel 4.9 kriteria indeks gray porsi saham publik diatas diketahui

bahwa perusahaan dengan nilai porsi saham publik lebih dari 1 sehingga laporan

keuangannya lebih baik dibawah satandar IFRS terdapat 11 perbankan dari total

sampel sebanyak 30 perbankan. Sedangkan perbankan dengan nilai indeks gray

porsi saham publik lebih kecil dari 1 sebanyak 11 perbankan sehingga laporan

keuangannya lebih baik dibawah standar PSAK sebanyak 11 perbankan.

Perusahaan yang laporan keuangannya tidak mengalami perubahan sebelum dan

sesudah implementasi IFRS sebanyak 8 perbankan. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa perubahan standar tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan

terhadap kepemilikan saham publik.

4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Deskriptif statistik keseluruhan variabel penelitian mencakup nilai

maksimal, minimal, rata-rata (mean), standar deviasi dan variance seperti yang

terlihat dalam hasil output di atas. Hasil output regresi di atas menggambarkan
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secara deskriptif variabel-variabel independen maupun variabel dependen secara

statistik dalam penelitian ini. Maksimal merupakan nilai terbesar dari pengamatan,

minimal merupakan nilai terkecil, rata-rata (mean) adalah penjumlahan seluruh

nilai data di bagi dengan total data yang dimiliki. Standar deviasi adalah akar dari

jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya

data. Standar deviasi juga merupakan standar yang menunjukkan penyimpangan

nilai dari dari nilai rata-rata data yang diperoleh. Sedangkan variance adalah

jumlah kuadrat dari nilai standar deviasi. Untuk lebih memahami statistik

deskriptif dari model regresi yang digunakan, dapat dilihat pada Tabel 4.10

berikut:

Tabel 4.10 Hasil Statistik Deskriptif
N Mini

mum

Maxi

mum

Mean Std.

Deviation

Variance

X1 30 -0,77 4,94 0,9900 0,85630 0,733

X2 30 -1,71 1,89 0,4437 0,83564 0,698

X3 30 -5,00 17,77 1,7197 3,33489 11,121

X4 30 -1,15 1,84 0,8537 0,71006 0,504

Y 30 0,57 0,89 0,7310 0,07976 0,006

Valid N (listwise) 30

Sumber: Lampiran 1 Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil output statistik deskriptif diatas, maka

dapat diketahui bahwa dari 30 sampel yang digunakan nilai standar deviasi indeks

gray leverage (X1) sebesar 0,85630 dengan nilai variance sebesar 0,733. Artinya

jika semakin kecil nilai standar deviasi maka semakin kecil pula penyimpangan

dari nilai rata-rata indeks gray leverage yang diperoleh, sedangkan variance

adalah kuadrat dari nilai standar deviasi. Semakin rendah nilai variance maka

semakin rendah pula rentang antara nilai minimum dan nilai maksimum indeks
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gray leverage. Berdasarkan lampiran 3 perusahaan yang memiliki indeks gray

leverage paling tinggi yaitu Bank Eksekutif International sebesar 4,94. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa nilai leverage Bank Eksekutif International lebih

tinggi menerapkan standar PSAK dibanding IFRS. Sedangkan perbankan yang

memiliki indeks gray leverage terkecil adalah Bank Kesawan dengan nilai indeks

gray leverage sebesar -0,77 yang berarti bahwa nilai leverage Bank Kesawan

lebih tinggi menerapkan standar IFRS. Nilai rata-rata indeks gray leverage sebesar

0,9900 yang menunjukkan bahwa leverage dibawah standar IFRS lebih baik

daripada leverage PSAK.

Pada indeks gray likuiditas diperoleh nilai standar deviasi sebesar

0,83564 dengan nilai variance sebesar 0,698. Artinya jika semakin kecil nilai

standar deviasi maka semakin kecil pula penyimpangan dari nilai rata-rata indeks

gray likuiditas yang diperoleh, sedangkan variance adalah kuadrat dari nilai

standar deviasi. Semakin rendah nilai variance maka semakin rendah pula rentang

antara nilai minimum dan nilai maksimum indeks gray likuiditas. Berdasarkan

lampiran 3 perusahaan yang memiliki indeks gray likuiditas paling tinggi yaitu

Bank Himpunan Saudara 1906 sebesar 1,89. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

nilai likuiditas Bank Himpunan Saudara lebih tinggi menerapkan standar PSAK

dibanding IFRS. Sedangkan perbankan yang memiliki indeks gray likuiditas

terkecil adalah Bank Sinarmas dengan nilai indeks gray likuiditas sebesar -1,71

yang berarti bahwa nilai likuiditas Bank Sinarmas lebih tinggi ketika menerapkan

standar IFRS. Nilai rata-rata indeks gray likuiditas sebesar 0,4437 yang
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menunjukkan bahwa likuiditas dibawah standar IFRS lebih baik daripada

likuiditas PSAK.

Pada indeks gray profitabilitas diperoleh nilai standar deviasi sebesar

3,33489 dengan nilai variance sebesar 11,121. Artinya jika semakin besar nilai

standar deviasi maka semakin besar pula penyimpangan dari nilai rata-rata indeks

gray profitabilitas yang diperoleh, sedangkan variance adalah kuadrat dari nilai

standar deviasi. Semakin tinggi nilai variance maka semakin tinggi pula rentang

antara nilai minimum dan nilai maksimum indeks gray profitabilitas. Berdasarkan

lampiran 3 perusahaan yang memiliki indeks gray profitabilitas paling tinggi yaitu

Bank Eksekutif International sebesar 17,77. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

profitabilitas Bank Eksekutif International lebih tinggi ketika menerapkan standar

IFRS dibanding PSAK. Sedangkan perbankan yang memiliki indeks gray

profitabilitas terkecil adalah Bumiputera Indonesia dengan nilai indeks gray

profitabilitas sebesar -5,00 yang berarti bahwa profitabilitas Bank Sinarmas lebih

tinggi ketika menerapkan standar PSAK. Nilai rata-rata indeks gray profitabilitas

sebesar 1,7197 yang menunjukkan bahwa profitabilitas dibawah PSAK lebih baik

daripada profitabilitas IFRS.

Pada indeks gray porsi saham publik diperoleh nilai standar deviasi

sebesar 0,71006 dengan nilai variance sebesar 0,504. Artinya jika semakin kecil

nilai standar deviasi maka semakin kecil pula penyimpangan dari nilai rata-rata

indeks gray porsi saham publik yang diperoleh, sedangkan variance adalah

kuadrat dari nilai standar deviasi. Semakin rendah nilai variance maka semakin

rendah pula rentang antara nilai minimum dan nilai maksimum indeks gray porsi
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saham publik. Berdasarkan lampiran 3 perusahaan yang memiliki indeks porsi

saham publik paling tinggi yaitu Bank Mayapada Internasional sebesar 1,84. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa Bank Mayapada Internasional lebih baik

menerapkan standar PSAK dibanding IFRS. Sedangkan perbankan yang memiliki

indeks gray porsi saham publik terkecil adalah Bank BNI dengan nilai indeks gray

porsi saham publik sebesar -1,15 yang berarti bahwa laporan keuangan Bank

Sinarmas lebih baik menerapkan standar IFRS. Nilai rata-rata indeks gray porsi

saham publik sebesar 0,8537 yang menunjukkan bahwa porsi kepemilikan saham

publik IFRS lebih baik daripada likuiditas PSAK.

Pada variabel pengungkapan laporan keuangan diperoleh nilai standar

deviasi sebesar 0,7976 dengan nilai variance sebesar 0,006. Artinya jika semakin

kecil nilai standar deviasi maka semakin kecil pula penyimpangan dari nilai rata-

rata Indeks Wallace (IW) yang diperoleh, sedangkan variance adalah kuadrat dari

nilai standar deviasi. Semakin rendah nilai variance maka semakin rendah pula

rentang antara nilai minimum dan nilai maksimum IW. Berdasarkan lampiran 3

perusahaan yang memiliki IW paling tinggi yaitu Bank Central Asia sebesar 0,89.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai pengungkapan Bank Central Asia lebih

tinggi saat menerapkan standar PSAK dibanding IFRS. Sedangkan perbankan

yang memiliki IW terkecil adalah Bank Tabungan Nasional dan Bank Windu

Kentjana International dengan nilai IW sebesar 0,57 yang berarti bahwa laporan

keuangan Bank Tabungan Nasional dan Bank Windu Kentjana International lebih

baik menerapkan standar IFRS. Nilai rata-rata IW sebesar 0,7310 yang

menunjukkan bahwa IFRS lebih baik daripada profitabilitas PSAK.
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4.1.3. Analisis Data

Metode analisis data dalam peneltian ini adalah analisis kuantitatif yang

meliputi analisis deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear

berganda, uji hipotesis dan keofisien determinasi.

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual

terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang

memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Jika data berdistribusi normal

maka model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas (irawan, 2010).

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak maka dapat

menggunakan analisis grafik, plots, dan one sample kolmogorov-smirnov. Berikut

adalah Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot Of Regression Standardized Residual

berikut:

Gambar 4.1 Grafik Normal Probability Plot

Sumber: Lampiran 1 Output SPSS

Berdasarkan Gambar 4.1 output regresi diatas diketahui bahwa model

regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal probability



94

plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya

mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas. Dengan

menggunakan grafik histogram, hasil uji normalitas data juga dapat dilihat pada

Gambar 4.2 Grafik histogram berikut:

Gambar 4.2 Grafik Histogram

Sumber: Lampiran 1 Output SPSS

Berdasarkan Gambar 4.2 grafik histogram diatas menunjukkan bahwa

bentuk gafik mengikuti bentuk lonceng yang berarti bahwa model regresi

berdistribusi normal. Selain itu hasil uji normalitas juga dapat dilihat

menggunakan one sample kolmogorov-smirnov, yang disajikan pada Tabel 4.11

Berikut ini:

Tabel 4.11 Output Uji Kolmogorov-Smirnov
Unstandardized Residual

N 30
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,922
Sumber: Lampiran 1 Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.11 Uji Kolmogorov-Smirnov di atas, diperoleh hasil

signifikansi Asymp. Sig. 2-tailed sebesar 0,922 > taraf signifikansi 0,05. Nilai



95

tersebut menunjukkan bahwa data yang diambil berdistribusi normal karena

signifikansi Asymp. Sig. 2-tailed lebih besar dari taraf signifikansi.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda (multiple regression) dapat dikatakan

sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi criteria BLUE (Best

Linear Unbiased Estimator). BLUE dapat dicapai bila data terdistribusi normal

dengan menggunakan uji normalitas serta terbebas dari gejala autokorelasi,

multikolinearitas, dan heteroskedastisitas (Setyadharma, 2010).

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Priyatno, 2011).

Metode pengujian yang biasa digunakan adalah dengan melihat nilai Inflation

Factor (VIF) dan tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan

tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi terbebas dari masalah

multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF
(constant)
X1 0,278 3,596
X2 0,220 4,551
X3 0,832 1,202
X4 0,630 1,586
Sumber: Lampiran 1 Output SPSS
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Berdasarkan Tabel 4.12 hasil uji multikolinearitas di atas, dapat diketahui

bahwa nilai VIF seluruh variabel independen kurang dari sepuluh dan nilai

tolerance lebih dari 0,1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel

independen terbebas dari masalah multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah jika tidak mengalami masalah

heteroskedastisitas. Metode yang bisa digunakan untuk menentukan terjadi maslah

heteroskedastisitas adalah dengan uji korelasi spearman, uji glejser, uji park, dan

scatterplot (nilai prediksi ZPRED dengan residual SRESID). Model Regresi

terbebas dari asumsi heteroskedastisitas apabila grafik scatterplot membentuk pola

dengan titik-titik menyebar diatas maupun dibawah sumbu Y. Hasil uji

heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Sumber: Lampiran 1 Output SPSS
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Berdasarkan Gambar 4.3 Grafik scatterplot, dapat dilihat bahwa ada

pola-pola yang jelas dengan titik-titik menyebar diatas ataupun dibawah sumbu 0

dan sumbu Y. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model tersebut terbebas dari

masalah heteroskedastisitas. Agar lebih meyakinkan apakah terdapat masalah

heteroskedastisitas maka dilakukan uji glejser yang dapat dilihat pada Tabel 4.13

berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Glejser

Model Unstandardized Coefficients
B Sig.

(constant) 0,021 0,495
X1 0,015 0,577
X2 -0,044 0,215
X3 0,011 0,726
X4 0,028 0,276

Sumber: Lampiran 1 Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.13 Uji glejser diatas menunjukkan bahwa nilai

keofisien variabel bebas (indeks gray leverage, indeks gray likuiditas, indeks gray

profitabilitas, indeks gray porsi saham publik) sebesar (0,15; -0,044; 0,011; 0.028)

dengan nilai signifikansi (0,495; 0,577; 0,215; 0,726; 0,276) menunjukkan bahwa

semua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa model regresi

terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang selanjutnya dilakukan setelah model regresi terbebas dari

asumsi klasik adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear

berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel
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independen (bebas) dengan satu variabel dependen (terikat) yang ditampilkan

dalam bentuk persamaan regresi (Priyatno, 2011). Pengaruh variabel independen

(indeks gray leverage, indeks gray likuiditas, indeks gray profitabilitas, dan

indeks gray porsi saham publik) terhadap variabel dependen (pengungkapan

laporan keuangan) perusahaan perbankan dapat dilihat pada Tabel 4.14 hasil

output regresi linear berganda berikut:

Tabel 4.14 Hasil Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients

B

(constant) 0,342

X1 0,107

X2 0,080

X3 0,095

X4 0,230

Sumber: Lampiran 1 Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil output regresi linear berganda diatas

diketahui bahwa persamaan regresi linear dari model penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Y = 0,324 + 0,107 X1 + 0,080 X2 + 0,095 X3 + 0,230 X4

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui beberapa pengertian

berikut:

1) Nilai konstanta sebesar 0,342 berarti bahwa jika variabel independen

(indeks gray leverage, indeks gray likuiditas, indeks gray profitabilitas,

dan indeks gray porsi saham publik) nilainya tetap (0), maka nilai

variabel dependen (pengungkapan laporan keuangan) sebesar 0,342.



99

2) Koefisien regresi variabel indeks gray leverage sebesar 0,107 yang

berarti bahwa jika indeks gray leverage mengalami kenaikan satu-satuan

(1%), maka pengungkapan laporan keuangan akan mengalami

peningkatan sebesar 0,107 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

3) Koefisien regresi variabel indeks gray likuiditas sebesar 0,080 yang

berarti bahwa jika indeks gray likuiditas mengalami kenaikan satu-satuan

(1%), maka pengungkapan laporan keuangan akan mengalami

peningkatan sebesar 0,080 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

4) Koefisien regresi variabel indeks gray profitabilitas sebesar 0,095 yang

berarti bahwa jika indeks gray profitabilitas mengalami kenaikan satu-

satuan (1%), maka pengungkapan laporan keuangan akan mengalami

peningkatan sebesar 0,095 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

5) Koefisien regresi variabel indeks gray porsi kepemilikan saham publik

sebesar 0,230 yang berarti bahwa jika indeks gray porsi kepemilikan

saham publik mengalami kenaikan satu-satuan (1%), maka

pengungkapan laporan keuangan akan mengalami peningkatan sebesar

0,230 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (menolak Ho atau meneima Ho).

Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat melalui uji simultan (uji F) dan uji

parsial (uji t).
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a. Uji F

Uji F adalah uji keofisien regresi secara bersama-sama. Uji F digunakan

untuk menguji pengaruh variabel bebas (indeks gray leverage, indeks gray

likuiditas, indeks gray profitabilitas, dan indeks gray porsi saham publik) secara

bersama-sama terhadap variabel terikat (pengungkapan laporan keuangan). Untuk

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji

F dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji Simultan
Model F Sig

1 Regression 17,710 0,000a

Residual
Total

Sumber: Lampiran 1 Output SPSS

Dari Tabel 4.15 hasil uji simultan di atas diketahui bahwa nilai F hitung

sebesar 17,071 yang berarti dan nilai F tabel pada tabel uji uji F sebesar 3,056

yang beararti bahwa nilai F hitung > F tabel (17.071>3,056), maka Ho ditolak dan

menerima Ha yang berarti bahwa indeks gray leverage, indeks gray likuiditas,

indeks gray profitabilitas, dan indeks gray porsi saham publik secara simultan

(bersama-sama) berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Persentase pengaruh variabel independen secara simultan terhadap

variabel dependen dalam model penelitian ini dapat dilihat melaui koefisien

determinasi. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase

sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel

dependen (Priyatno, 2011). Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output

model summary dari hasil analisis regresi linear berganda. Regresi dengan lebih
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dari dua variabel independen menggunakan adjusted R square sebagai koefisien

determinasi. Adjusted R square adalah nilai R square yang telah disesuaikan.

Berdasarkan output regresi pada lampiran 1 dapat diketahui angka

adjusted R square sebesar 0,697 atau 69,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

persentase sumbangan pengaruh variabel independen indeks gray leverage, indeks

gray likuiditas, indeks gray profitabilitas, dan indeks gray porsi saham publik

sebesar 69,7%. Atau variasi variabel bebas yang digunakan dalam model regresi

mampu menjelaskan sebesar 69,7% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya

sebesar 43% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model

penelitian ini. Selain itu nilai standar error of the estimate (SEE) sebesar 0,04387

atau 4,4%. Artinya apabila semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi

semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel

independen (indeks gray leverage, indeks gray likuiditas, indeks gray

profitabilitas, dan indeks gray porsi saham publik) terhadap variabel dependen

(pengungkapan laporan keuangan). Uji parsial dapat diketahui dengan melihat

tingkat signifikansi masing masing koefisien dari hasil output regresi linear

dengan menggunakan ߙ = 5%. Apabila dari masing-masing variabel bebas terlihat

bahwa nilai signifikansi < 0,05 maka menolak Ho dan menerima Ha yang berarti

bahwa masing-masing variabel bebas yang dimaksud berpengaruh terhadap

variabel terikat. Hasil output regresi linear uji t dapat dilihat pada Tabel 4.16

berikut:
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Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial
Model Unstandardized Coefficients

B Sig.
1 Constant 0,342 0,000

X1 0,107 0,214
X2 0,080 0,007
X3 0,095 0,028
X4 0,230 0,000

Sumber: Lampiran 1 Output SPSS

Dari Tabel 4.16 uji parsial di atas dapat diketahui beberapa kesimpulan

berikut:

(a) Uji t antara indeks gray leverage dengan pengungkapan laporan keuangan.

Dari Tabel 4.16 diketahui bahwa variabel indeks gray leverage memiliki

nilai koefisien 0,107 dan nilai signifikansi 0,214. Nilai tersebut lebih besar dari

0,05 yang berarti bahwa Ho diterima. Hasil Ini menunjukkan bahwa tidak ada

pengaruh implementasi IFRS dalam indeks gray leverage terhadap pengungkapan

laporan keuangan.

(b) Uji t antara indeks gray likuiditas dengan pengungkapan laporan

keuangan.

Dari Tabel 4.16 diketahui bahwa variabel indeks gray likuiditas memiliki

nilai koefisien 0,080 dan nilai signifikansi 0,007. Nilai signifikansi 0,007 lebih

kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Ho ditolak dan menerima H2. Hasil ini

menunjukkan bahwa implementasi IFRS dalam indeks gray likuiditas

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.

(c) Uji t antara indeks gray profitabilitas dengan pengungkapan laporan

keuangan.
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Dari Tabel 4.16 diketahui bahwa variabel indeks gray profitabilitas

memiliki nilai koefisien 0,095 dan nilai signifikansi 0,028. Nilai signifikansi

0,028 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Ho ditolak dan menerima H3. Hasil

ini menunjukkan bahwa implementasi IFRS dalam indeks gray profitabilitas

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.

(d) Uji t antara indeks gray porsi saham publik dengan pengungkapan laporan

keuangan.

Dari Tabel 4.16 diketahui bahwa variabel indeks gray porsi kepemilikan

saham publik memiliki nilai koefisien 0,230 dan nilai signifikansi 0,000. Nilai

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Ho ditolak dan

menerima Ha4. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi IFRS dalam indeks

gray porsi kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan

laporan keuangan.

Secara singkat hasil penelitian ini dijelaskan melalui Tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis Keterangan Hasil

H1 Implementasi IFRS dalam indeks gray leverage

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan

Ditolak

H2 Implementasi IFRS dalam indeks gray likuiditas

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan

Diterima

H3 Implementasi IFRS dalam indeks gray Profitabilitas

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan

Diterima

H4 Implementasi IFRS dalam indeks gray porsi saham publik

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan

Diterima

H5 Implementasi IFRS dalam indeks gray leverage, likuiditas,

profitabilitas, dan porsi saham publik berpengaruh

terhadap pengungkapan laporan keuangan

Diterima

Sumber: Data Sekunder yang diolah
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4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Implementasi IFRS dalam Indeks Gray Leverage terhadap

Pengungkapan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa H1 ditolak yang berarti tidak

ada pengaruh implementasi IFRS dalam indeks gray leverage terhadap

pengungkapan laporan keuangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbankan

yang menerapkan standar IFRS secara penuh tidak selalu menyebabkan rasio

leverage perusahaan menjadi meningkat. Pengaruh tersebut juga dijelaskan dalam

tabel indeks gray leverage yang menunjukkan bahwa dari 30 perbankan yang

menerapkan IFRS hanya 12 perbankan yang memiliki nilai indeks gray diatas 1.

Leverage yang diukur dengan debt equity ratio (DER) menunjukkan total

liabilitas terhadap total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio DER yang

meningkat menyebabkan nilai leverage turut mengalami peningkatan, sehingga

nilai indeks gray leverage juga menjadi semakin meningkat. Indeks gray leverage

meningkat karena total nilai ekuitas lebih besar dari total liabilitas. Total ekuitas

meningkat karena laporan keuangan dibawah standar IFRS lebih mudah dipahami

oleh setiap pembaca, sehingga banyak investor yang tertarik untuk menanamkan

modalnya pada perusahaan. Meningkatnya nilai ekuitas yang tidak diimbangi

dengan peningkatan liabilitas mengakibatkan rasio DER bernilai rendah dan

tingkat leverage menjadi menurun. Penurunan nilai leverage tersebut

mengakibatkan nilai indeks gray leverage juga menjadi semakin menurun.

Hasilnya perusahaan tidak memiliki banyak kewajiban dalam mengungkapkan

item-item yang diperlukan oleh kreditor karena liabilitas yang jumlahnya sedikit.
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Kepemilikan total ekuitas yang tinggi juga tidak memaksa perusahaan melakukan

pengungkapan yang lebih luas karena dengan implementasi IFRS laporan

keuangan dapat diperbandingkan disetiap negara, jadi nilai yang tercantum dalam

laporan keuangan tidak diragukan lagi oleh para pemilik modal.

Di sisi lain, manajemen memiliki berbagai pertimbangan ekonomi atas

rendahnya total liabilitas yang dimiliki perusahaan, karena nilai DER perusahaan

yang rendah memiliki arti bahwa jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan

tidak dapat menjamin pelunasan liabilitas karena jumlah ekuitas lebih besar. Salah

satu cara yang dilakukan manajemen untuk menghindari kemungkinan kreditor

menarik kembali uangnya adalah dengan melakukan pengungkapan lebih sedikit.

Pengungkapan yang lebih rendah akan mengurangi perhatian pengguna laporan

keuangan terutama kreditor terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan atas

liabilitas yang dipercayakan kepadanya.

Implementasi IFRS dalam indeks gray leverage secara deskriptif belum

mampu mengukur tingkat pengungkapan laporan keuangan dan menggambarkan

struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan serta menunjukkan resiko utang

yang tidak tertagih. Leverage dibawah standar IFRS dengan nilai dibawah 1 tidak

dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh

utang. Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan

yang lebih luas melalui nilai leverage yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa perbankan yang mengimplementasikan IFRS secara penuh tidak selalu

menyebabkan rasio leverage menjadi semakin meningkat begitu juga dengan
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indeks gray leverage, sehingga tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan

pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan

(2010), yang meneliti tentang pengaruh leverage, likuiditas, profitabilitas, dan

porsi saham publik terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan

keuangan. Pengungkapan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung tidak

melakukan pengungkapan dengan lengkap untuk mempertahankan para

krediturnya. Apabila perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi dilakukan

pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas, dikhawatirkan kreditur akan

mengetahui ketidakefisienan pinjaman yang digunakan perusahaan, dengan

demikian mereka tidak mau untuk meminjamkan dananya dalam jangka panjang

karena khawatir pinjaman tidak dapat dikembalikan.

Penelitian sebelumnya yang juga sesuai dengan penelitian ini adalah

penelitia yang dilakukan Utami, dkk (2011) tentang tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib IFRS dan kaitannya dengan good corporate governance di

Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa leverage tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan wajib IFRS. Perusahaan dengan leverage

yang tinggi cenderung mengurangi pengungkapan untuk menghindari sorotan

debtholder. Leverage dengan nilai DER yang tinggi tidak selalu menyebabkan

perusahaan melakukan pengungkapan yang lebih banyak karena leverage yang

tinggi menunjukkan bahwa liabilitas perusahaan meningkat. Akibatnya

perusahaan akan memilih untuk mengungkapkan lebih rendah untuk menghindari

tagihan debtholder atas liabilitas yang ada pada perusahaan.
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Penelitian utami, dkk (2011) menguatkan hasil penelitian ini bahwa

penerapan standar IFRS memberikan pengaruh terhadap rasio leverage, namun

tinggi rendahnya rasio leverage tidak selalu membuat perusahaan melakukan

mengungkapkan lebih luas pada laporan keuangannya. Selain itu leverage yang

rendah juga tidak mendorong perusahaan melakukan pengungkapan yang tinggi

karena kreditur tidak lagi mengandalkan laporan keuangan dalam mendapatkan

informasi melainkan mengakses informasi secara langsung.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan

Blanchette, et. all (2011) yang meneliti tentang pengaruh implementasi IFRS

dalam rasio-rasio keuangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi

IFRS berpengaruh negatif terhadap rasio leverage. Pengaruh negatif pada rasio

leverage karena persentase ekuitas pemilik saham menjadi meningkat ketika

perusahaan mengimplementasikan IFRS dalam laporan keuangannnya. Persentase

nilai ekuitas pemegang saham menjadi semakin tinggi sebagai akibat

meningkatnya kepercayaan pemilik saham atas laporan keuangan yang disajikan

di bawah standar IFRS.

Penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa

pengungkapan laporan keuangan yang tinggi menyebabkan perusahaan harus

mengungkapkan lebih banyak informasi (Situmorang dan Widiastuti, 2004).

Penyampaian informasi yang lebih luas dikarenakan nilai leverage yang tinggi

berarti bahwa sumber daya yang dipercayakan kepada pihak manajemen lebih

banyak dibandingkan perusahaan dengan leverage yang rendah. Semakin banyak

sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen seringkali menyebabkan
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manajemen melakukan kecurangan dan untuk mengurangi kecurangan tersebut

perusahaan harus mengeluarkan biaya pengawasan yang disebut biaya agensi. Ini

berarti bahwa semakin perusahaan mengimplementasikan standar IFRS maka

semakin rendah nilai leverage perusahaan dan menyebabkan nilai indeks gray

leverage juga semakin rendah sehingga pengungkapan laporan keuangan menjadi

semakin rendah.

Implementasi IFRS menyebabkan Luasnya tingkat pengungkapan

laporan keuangan memaksa manajemen melaporkan informasi yang sebenar-

benarnya, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan

yang dilakukan manajemen dan meminimalisir biaya agensi. Pada kenyataannya

perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi tidak selalu mengungkapkan

banyak informasi karena berbagai pertimbangan ekonomi. Penerapan standar

IFRS mengakibatkan perubahan pada rasio leverage namun para kreditur lebih

memilih untuk mencari informasi secara langsung untuk memastikan kinerja

manajemen dalam mengelola dana yang dipercayakan pada perusahaan.

4.2.2. Pengaruh Implementasi IFRS dalam Indeks Gray Likuiditas

terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan

Hasil penelitian menerima H2 dan menunjukkan bahwa ada pengaruh

implementasi IFRS dalam indeks gray likuiditas terhadap pengungkapan laporan

keuangan. Hasil tersebut diperkuat melalui tabel indeks gray likuiditas yang

menunjukkan bahwa dari 30 perusahaan perbankan yang diteliti terdapat 8

perbankan dengan nilai CR dan nilai indeks gray likuiditas diatas 1 sedangkan
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sisanya sebanyak 22 perbankan memiliki rasio likuiditas dan indeks gray

likuiditas yang rendah. Implementasi IFRS menyebabkan kinerja manajemen

menjadi semakin transparan sehingga nilai likuiditas menjadi semakin rendah.

Dengan likuiditas yang rendah maka indeks gray likuiditas juga menjadi semakin

rendah dan menyebabkan perusahaan melakukan pengungkapan yang lebih luas

sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa perusahaan semakin kredibel.

Indeks gray likuditas yang rendah menunjukkan bahwa likuiditas yang

dihitung berdasarkan cash ratio (CR) memiliki nilai yang rendah. Nilai tersebut

mengandung arti bahwa rata-rata kas yang dimiliki perusahaan lebih rendah dari

dana pihak ketiga. Agar perusahaan tidak kehilangan nasabah, maka perusahaan

berusaha untuk melakukan lebih banyak pengungkapan sebagai bukti perusahaan

mampu mengembalikan dana pihak ketiga dengan saldo kas yang ada pada

perusahaan. Pengaruh tersebut membuktikan bahwa semakin perusahaan

menerapkan standar IFRS maka semakin rendah kemampuan perusahaan dalam

melunasi segala hutang-hutangnya sehingga semakin besar pula keinginan

perusahaan untuk melakukan mengungkapkan yang lebih luas lagi pada laporan

keuangannya agar tingkat kepercayaan pemilik dana pihak ketiga tidak berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Latridis dan Dalla (2011) tentang

pengaruh implementasi IFRS pada perusahaan yang listing di Yunani mendukung

hasil penelitian ini dan membuktikan bahwa penerapan standar IFRS berpengaruh

terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi IFRS berpengaruh terhadap rasio likuiditas. Pada kebanyakan

perusahaan, rasio likuditas menurun karena penerapan IFRS menyebabkan
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manajemen memberikan gambaran tentang cara yang diambil dan digunakan

untuk mengelola aset yang dimiliki perusahaan. Rasio likuditas menurun karena

manajemen mencatat nilai aset yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan.

Dengan nilai likuditas yang rendah perusahaan justru berusaha untuk

melakukan pengungkapan lebih banyak agar tidak menurunkan kepercayaan

pemilik dana. Fakta yang diperoleh dari hasil penelitian membuktikan bahwa

implementasi IFRS memberikan pengaruh positif terhadap rasio likuiditas. Ini

berarti bahwa semakin perusahaan menerapkan standar IFRS maka semakin

rendah tingkat likuiditas karena liabilitas meningkat sebagai kepercayaan investor

pada perusahaan, namun pengungkapan laporan keuangan atas saldo kas terhadap

dana pihak ketiga justru menjadi semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan Blanchette, et.all (2011) juga mendukung hasil

penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan Blanchette, et.all menunjukkan

bahwa tidak ada hasil yang signifikan dari analisis regresi yang dilakukan

terhadap rasio likuiditas dengan Current Ratio dan Quick Ratio sebagai alat ukur.

Hal tersebut dikarenakan dasar pencatatan untuk rasio likuiditas tidak mengalami

perubahan yang terlalu signifikan antara standar IFRS dan standar lokal yang

sebelumnya diterapkan oleh perusahaan. Akibat pencatatan dasar akuntansi yang

tidak terlalu berbeda maka rasio likuiditas pada perusahaan menjdai kurang

volatile.

Hasil penelitian ini kurang mendukung teori agensi dengan kepercayaan

bahwa tingkat likuiditas yang tinggi memicu manajemen untuk menghasilkan

keuntungan pribadi dengan melaporkan nilai yang lebih tinggi daripada nilai yang
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sebenarnya. Teori agensi menyatakan likuiditas yang tinggi membutuhkan lebih

banyak pengungkapan sehingga dapat mengurangi kemungkinan pengeluaran

biaya pengawasan (cost agency) yang besar (Situmorang 2011). Dengan

pengungkapan yang lebih tinggi upaya manajemen untuk menghasilkan

keuntungan pribadi dapat diminimalisir. Semakin perusahaan menerapkan IFRS

semakin rendah nilai likuiditas maka comparability index (indeks Gray) likuiditas

semakin rendah karena penurunan nilai aset. Nilai indeks gray likuiditas yang

rendah mengakibatkan perusahaan harus melakukan pengungkapan lebih luas

sebagai pertanggungjawaban nilai aset yang lebih rendah dibanding nilai liabilitas

yang lebih tinggi.

4.2.3. Pengaruh Implementasi IFRS dalam Indeks Gray Profitabilitas

terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan

Hasil penelitian memutuskan bahwa H3 diterima yang berarti bahwa

implementasi IFRS dalam indeks gray profitabilitas berpengaruh terhadap

pengungkapan laporan keuangan. Hasil tersebut juga terlihat pada tabel indeks

gray profitabilitas yang menunjukkan bahwa dari total 30 perusahaan perbankan

yang diteliti terdapat 25 perbankan dengan nilai indeks gray lebih dari 1. Jumlah

tersebut menunjukkan bahwa semakin perusahaan menerapkan standar IFRS

maka semakin tinggi nilai Return on Asset (ROA) dan menyebabkan rasio

profitabilitas menjadi semakin besar sehingga nilai indeks gray profitabilitas

menjadi semakin tinggi.
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Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan

perusahaan memperoleh laba yang tinggi dengan jumlah aset yang dikelola.

Penilaian jumlah aset dibawah standar PSAK berbeda dengan penilaian total aset

dibawah standar IFRS. Perbedaan tersebut antara lain: penerapan fair value

(penilaian aset dengan nilai pasar yang berlaku) pada standar IFRS dan Historical

Cost (penilaian dengan nilai historis) pada standar PSAK. Perbedaan penilaian

tersebut menyebabkan total aset dibawah standar IFRS menjadi semakin

meningkat karena permintaan pasar yang terus meningkat. Aset dengan jumlah

yang besar dan pengelolaan yang tepat dibawah standar IFRS menyebabkan nilai

ROA menjadi semakin meningkat karena pendapatan dari pengelolaan aset yang

besar akan meningkatkan jumlah laba bersih yang diperoleh. Hasil penelitian

dapat menunjukkan bahwa semakin perbankan menerapkan standar IFRS maka

semakin tinggi rasio profitabilitas sehingga semakin tinggi pula tingkat laba

dengan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan dan mengharuskan perusahaan

untuk melakukan pengungkapan yang lebih banyak lagi pada laporan

keuangannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lainez,

et.all (2007) tentang Adoption of IFRS in Spain: Effect on Comparability and

Relevance of Financial Reporting yang menyatakan bahwa implementasi IFRS

berdampak pada laporan keuangan yang tercermin pada nilai Return on Asset.

Peningkatan tersebut dikarenakan perbedaan metode pencatatan mengenai

pendapatan dan beban. Selain itu pencatatan pendapat komprehensif juga

menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap pengungkapan laporan
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keuangan. Akibatnya nilai ROA meningkat dan pengungkapan yang dilakukan

perusahaan juga semakin meningkat sebagai pertanggungjawaban laba atas aset

yang dimiliki perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Amelinda (2011) yang

meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan tahunan

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitiannya

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan laporan

tahunan perusahaan perbankan.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Blanchette, et.all (2011) yang menyatakan bahwa implementasi IFRS sangat

berpengaruh terhadap rasio profitabilitas. Hal tersebut karena ROA dan ROE

merupakan bagian yang paling sensitif terhadap perubahan sistem pencatatan.

Implementasi IFRS sangat menitikberatkan pada pencatatan fair value accounting,

affectly asset, liabilities dan item of equity juga berakibat pada profit dan

pendapatan komprehensif. Profit dan pendapatan komprehensif meningkat karena

bunga atas ekuitas yang dihasilkan jauh lebih tinggi ketika menerapkan standar

IFRS dibanding profit di bawah standar lokal GAAP Canada. Profit dan

pendapatan komprehensif yang tinggi menyebabkan laba bersih meningkat

sehingga ROA menjadi semakin tinggi dan nilai profitabilitas menjadi semakin

tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa

ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi sebagai akibat aktivitas perusahaan

maka semakin besar pula pengungkapan yang harus dilakukan sebagai bentuk

pengakuan agar masyarakat menilai baik kinerja perusahaan. Semakin tinggi laba
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perusahaan dengan standar IFRS menyebabkan semakin tinggi rasio profitabilitas

dan secara otomatis turut meningkatkan indeks gray profitabilitas. Semakin tinggi

indeks gray profitabilitas, maka semakin besar pula kewajiban perusahaan untuk

mengungkapkan setiap item yang berkaitan dalam membantu meningkatkan

profitabilitas. Pengungkapan setiap item penting yang mempengaruhi

profitabilitas menyebabkan semakin transparan informasi yang diperoleh

masyarakat dan meningkatkan kepercayaan para pembaca laporan keuangan,

dengan demikian para investor percaya untuk menanamkan modalnya.

4.2.4. Pengaruh Implementasi IFRS dalam Indeks Gray Porsi Saham

Publik terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan

Hasil analisis menerima H4 yang berarti bahwa ada pengaruh

implementasi IFRS dalam indeks gray porsi saham publik terhadap pengungkapan

laporan keuangan perusahaan. Hasil tersebut juga dibuktikan melalui tabel indeks

gray porsi saham publik yang menunjukkan dari total 30 perbankan yang diteliti

terdapat 19 perusahaan dengan porsi kepemilikan saham dan indeks gray porsi

saham publik yang memiliki nilai lebih dari 1. Banyaknya jumlah perusahaan

dengan indeks gray yang tinggi dikarenakan laporan keuangan dibawah standar

IFRS lebih mudah dipahami, sehingga banyak investor yang ingin menanamkan

modalnya dan mengakibatkan persentase saham yang miliki oleh pihak diluar

perusahaan menjadi semakin meningkat. Peningkatan porsi saham publik tersebut

menyebabkan indeks gray porsi saham publik yang tinggi dan mengharuskan
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perusahaan melakukan lebih banyak pengungkapan sebagai upaya menarik

simpati masyarakat atas saham yang ditempatkan pada perusahaannya.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irawan

(2010) yang menghitung persentase saham berdasarkan saham yang dimiliki oleh

publik. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel kepemilikan saham publik

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan

manufaktur. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh

pihak asing menghadapi tekanan permintaan akan informasi yang lebih banyak

lagi. Semakin besar saham yang dimiliki pihak asing diluar perusahaan, semakin

banyak pula informasi yang dibutuhkan.

Selanjutnya hasil penelitian ini mendukung teori stakeholders

menyatakan bahwa perusahaan tidak beroperasi untuk kepentingannya sendiri.

Perusahaan juga bertanggung jawab atas saham yang dimiliki oleh masyarakat.

Oleh sebab itu semakin tinggi porsi saham publik maka semakin tinggi pula

informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Perekonomian dengan

kepemilikan tersebar dapat menunjukkan manajemen laba yang lebih rendah

dibanding dengan kepemilikan yang relatif terkonsentrasi (Situmorang, 2011).

Blanchette et.all (2011) juga mendukung hasil penelitian ini dengan

pernyataan bahwa pengaruh implementasi IFRS mengharuskan perusahaan untuk

melakukan pengungkapan yang lebih transparan. Transparan berarti investor dan

pengguna laporan keuangan difasilitasi untuk mendapatkan informasi yang

relevan. Begitu pula pihak yang mempunyai saham pada perusahaan tertentu yaitu

saham yang dimiliki masyarakat. Semakin perusahaan menerapkan IFRS maka
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semakin transparan informasi yang disajikan kepada stakeholders sehingga porsi

saham yang dimiliki publik menjadi semakin meningkat seiring dengan

meningkatnya kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi porsi saham publik maka

indeks gray saham publik semakin meningkat karena indeks gray IFRS lebih

tinggi dibandingkan indeks gray PSAK. Semakin tinggi indeks gray saham publik

maka semakin luas pengungkapan kepada masyarakat karena porsi saham yang

dimiliki publik semakin besar.

4.2.5. Pengaruh Implementasi IFRS dalam Indeks Gray Leverage,

Likuiditas, Prifitabilitas, dan Porsi Kepemilikan Saham Publik

terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini memutuskan bahwa H5 diterima yang berarti bahwa

implementasi IFRS dalam indeks gray leverage, indeks gray likuiditas, indeks

gray profitabilitas, dan indeks gray porsi saham publik secara simultan (bersama-

sama) berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian ini

juga menunjukkan tingkat pengaruh variabel independen (indeks gray leverage,

indeks gray likuiditas, indeks gray profitabilitas, dan indeks gray porsi saham

publik) terhadap variabel independen (pengungkapan laporan keuangan) yang

menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 0,697 atau 69,7%. Nilai tersebut

menunjukkan bahwa secara simultan, indeks gray leverage, indeks gray likuiditas,

indeks gray profitabilitas, dan indeks gray porsi saham publik mampu

mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan perbankan
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sebesar 69,7%. Sisa 30,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang

digunakan dalam model regresi penelitian ini.

Perusahaan yang mengimplementasikan IFRS menyebabkan peningkatan

pada rasio leverage, likuiditas, profitabilitas, dan porsi saham publik. Peningkatan

pada rasio tersebut diiringi pula dengan peningkatan indeks gray leverage,

likuditas, profitabilitas, dan porsi saham publik. Akibatnya perusahaan harus

melakukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan keuangannya sebagai

wujud permintaan informasi dan proses tranparansi penggunaan setiap sumber

daya yang berkaitan dengan peningkatan setiap rasio leverage, likuditas,

profitabilitas, dan porsi saham publik.

Implementasi IFRS ke dalam standar akuntansi lokal PSAK merupakan

usaha yang dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan dengan tingkat

kredibilitas dan akuntabilitas manajemen yang tinggi. Pelaksanaan implementasi

IFRS tersebut ternyata mampu memaksa perusahaan untuk lebih banyak lagi

mengungkapkan item-item penting pada laporan keuangannya sehingga informasi

yang dibutuhkan investor lebih relevan dan akurat. IFRS menyebabkan tingkat

pengungkapan menjadi lebih tinggi sehingga laporan keuangan lebih mudah

diperbandingkan dan menghasilkan informsi yang valid untuk asset, liabilities,

equity, dan beban perusahaan (Petreski, 2005). Hasil penelitian mendukung teori

agensi bahwa manajemen sebagai pengelola kekayaan wajib mengungkapkan

aktivitas yang berkaitan dengan penggunaaan kekayaan yang dipercayakan pihak

investor kepada manajemen. Dengan demikian manajemen harus memenuhi

kelengkapan pengungkapan sebagai bentuk tanggung jawab kepada investor.
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5. BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Hasil Penelitian membuktikan implementasi IFRS dalam indeks gray

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan

perbankan. Penerapan standar pelaporan keuangan internasional IFRS

menyebabkan DER rendah karena total ekuitas lebih tinggi dibandingkan

total liabilitasnya. Ekuitas meningkat karena dengan menerapkan standar

IFRS laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan

keuangan sehingga mampu menarik banyak modal dari investor.

Akibatnya nilai leverage rendah, nilai indeks gray leverage menurun dan

tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan semakin rendah karena

perusahaan berkewajiban melakukan pengungkapan lebih luas.

2. Implementasi IFRS dalam indeks gray likuiditas berpengaruh terhadap

pengungkapan laporan keuangan. Implementasi standar pelaporan

keuangan internasional IFRS mengakibatkan pegungkapan laporan

keuangan menjadi lebih tinggi karena rata-rata saldo kas atas dana pihak

ketiga lebih kecil dari 1 hingga memaksa manajemen meningkatkan

pengungkapan untuk meyakinkan pihak ketiga bahwa perusahaan dapat

melunasi dana pihak ketiga dengan total kas yang ada pada perusahaan.

3. H3 membuktikan Implementasi IFRS dalam indeks gray profitabilitas

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan perbankan.
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4. Tingginya laba bersih yang diperoleh perusahaan dari total aset yang ada,

menyebabkan nilai ROA lebih besar dari 1 dan secara otomatis

menyebabkan nilai indeks gray profitabilitas berada diatas angka 1.

Kenaikan laba atas aset harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan

sehingga manajemen melakukan pengungkapan yang lebih luas dengan

maksud meyakinkan pengguna laporan keuangan bahwa laba yang

tercantum bukan rekayasa manajemen.

5. Implementasi IFRS dalam indeks gray porsi saham publik berpengaruh

terhadap pengungkapan laporan keuangan perbankan. Persentase porsi

saham publik tinggi akibat meningkatnya kepercayaan masyarakat atas

transparansi laporan keuangan dibawah standar IFRS dan mendorong

masyarakat membeli saham perusahaan sehingga persentase porsi saham

publik meningkat. Dengan meningkatnya persentase porsi saham publik

yang ada pada perusahaan, maka pengungkapan yang dilakukan

manajemen menjadi semakin luas sebagai bentuk pertanggungjawaban

perusahaan atas saham publik tersebut.

6. Implementasi IFRS dalam indeks gray leverage, likuiditas, profitabilitas,

dan porsi saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan laporan

keuangan perbankan. Dengan mengimplementasikan IFRS menyebabkan

perusahaan harus melakukan pengungkapan yang lebih luas sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas nilai-nilai yang tercantum pada rasio-

rasio yang digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat leverage,

likuiditas, profitabilitas, dan porsi saham publik.
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5.2. Saran

1. Pada penelitian ini pengungkapan laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh

indeks gray leverage yang diukur dengan debt equity ratio (DER),

sehingga dalam mengukur tingkat keluasan pengungkapan laporan

keuangan, dapat mengabaikan indikator atau variabel indeks gray

leverage. Dengan kata lain, indeks gray leverage lebih tepat bila tidak

dijadikan sebagai alat untuk memprediksi tingkat keluasan pengungkapan

laporan keuangan.

2. Implementasi IFRS dalam indeks gray likuditas secara signifikan

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan, sehingga untuk

mengetahui tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan yang

dilakukan perusahaan, sebaiknya agar tetap memperhatikan variabel

indeks gray likuditas sebagai alat ukurnya.

3. Return on asset (ROA) merupakan salah satu rasio yang sangat sensitif

terhadap perubahan standar akuntansi yang diterapkan, sehingga nilai

indeks gray profitabilitas juga mengalami dampak yang sangat besar bila

nilai ROA mengalami perubahan. Oleh sebab itu, dalam memprediksi

tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan hendaknya selalu

memperhatikan variabel indeks gray profitabilitas dengan rasio ROA

sebagai indikatornya, karena indeks gray profitabilitas merupakan salah

satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keluasan pengungkapan

laporan keuangan.



121

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian IFRS melalui

Indeks gray porsi kepemilikan saham publik sangat berpengaruh terhadap

keluasan pengungkapan laporan keuangan. Oleh sebab itu, praktisi dalam

dunia bisnis, ketika hendak memprediksi tingkat keluasan pengungkapan

laporan keuangan dapat menggunakan variabel indeks gray porsi saham

publik dengan persentase porsi saham publik sebagai indikator hitungnya.

5. Penelitian lebih lanjut disarankan agar mengimplikasikan indikator lain

dalam menghitung nilai indeks gray leverage, misalnya menggunakan

rasio total liabilitas terhadap total aset, dengan harapan dapat memberikan

hasil yang lebih baik dalam mengukur tingkat keluasan pengungkapan

laporan keuangan.

6. Implementasi IFRS merupakan penerapan standar internasional ke dalam

standar lokal serta meruapakan hal baru dalam dunia akuntansi, sehingga

masih membutuhkan banyak penelitian dengan tema terkait untuk

mengetahui pengaruh implementasi IFRS di semua sektor akuntansi

sebagai upaya untuk perbaikan standar akuntansi di Indonesia.
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Lampiran 1

Hasil Output SPSS

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance

X1 30 -.77 4.94 .9900 .85630 .733

X2 30 -1.71 1.89 .4437 .83564 .698

X3 30 -5.00 17.77 1.7197 3.33489 11.121

X4 30 -1.15 1.84 .8537 .71006 .504

Y 30 .57 .89 .7310 .07976 .006

Valid N (listwise) 30
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Lampiran 1

Hasil Output SPSS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 30

Normal Parameters
a

Mean .0000000

Std. Deviation .04073407

Most Extreme Differences Absolute .101

Positive .093

Negative -.101

Kolmogorov-Smirnov Z .551

Asymp. Sig. (2-tailed) .922

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 1

Coefficients
a

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1
(Constant) .342 .061 5.637 .000

X1 .107 .084 .247 1.277 .214 .278 3.596

X2 .080 .027 .646 2.965 .007 .220 4.551

X3 .095 .041 .261 2.331 .028 .832 1.202

X4 .230 .050 .598 4.651 .000 .630 1.586

a. Dependent Variable: Y
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Hasil Output SPSS

Coefficients
a

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .021 .030 .693 .495

X1 .015 .026 .130 .565 .577

X2 -.044 .034 -.378 -1.272 .215

X3 .011 .032 .087 .354 .726

X4 .028 .025 .283 1.113 .276

a. Dependent Variable: abresid

Model Summary
b

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate

1 .860
a

.739 .697 .04387

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA
b

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .136 4 .034 17.710 .000
a

Residual .048 25 .002

Total .184 29

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients
a

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .342 .061 5.637 .000

X1 .107 .084 .247 1.277 .214

X2 .080 .027 .646 2.965 .007

X3 .095 .041 .261 2.331 .028

X4 .230 .050 .598 4.651 .000

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 2
Nilai Rasio Leverage
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2009 2012

2009 2.633.801.508 347.894.501 7,57

2012 3.668.215.679 371.924.556 9,86

2009 14.469.304.829.846 963.068.749.801 15,02

2012 18.621.443 1.937.327 9,61

2009 1.988.575.919.921 414.610.174.940 4,80

2012 2.961.011.241.954 522.505.346.903 5,67

2009 6.465.837.250 539.862.949 11,98

2012 6.719.963.698 713.839.761 9,41

2009 2.954.669.037 504.512.318 5,86

2012 5.008.389 657.788 7,61

2009 254.535.631 27.856.693 9,14

2012 390.067.244 51.897.942 7,52

2009 82.695.967 15.805.751 5,23

2012 127.057.997 28.733.311 4,42

2009 19.583.560 2.008.270 9,75

2012 22.682.197 2.683.102 8,45

2009 1.472.270 (46.694) -31,53

2012 7.028.754 654.184 10,74

2009 2.150.071.128.291 253.624.570.351 8,48

2012 7.083.402 537.907 13,17

2009 55.538.722 5.258.959 10,56

2012 106.105.415 7.954.003 13,34

2009 2.169.298.289.121 178.492.610.312 12,15

2012 3.781.586 863.068 4,38

2009 359.318.341 35.108.769 10,23

2012 518.705.769 76.532.865 6,78

2009 6.636.407.319 993.520.959 6,68

2012 15.320.812.839 1.845.739.034 8,30

2009 36.281.380 3.403.242 10,66

2012 58.956.287 6.262.821 9,41

2009 206.397.746 19.143.582 10,78

2012 289.778.215 43.525.291 6,66

2009 95.827.902 11.210.407 8,55

2012 174.760.569 22.651.912 7,72

2009 3.526.972.701 369.425.867 9,55

2012 7.550.948.827 661.259.661 11,42

2009 66.210.409 10.741.780 6,16

2012 131.144.850 17.647.765 7,43

2009 51.107.365 4.835.512 10,57

2012 119.303.061 12.495.534 9,55

2009 289.689.648 27.257.381 10,63

2012 486.455.011 64.881.779 7,50

2009 1.234.899.142.899 302.478.620.760 4,08

2012 2.166.971.906.790 373.769.087.120 5,80

2009 20.233.933 2.038.313 9,93

2012 51.356.205 7.733.927 6,64

2009 6.729.656.813 629.350.354 10,69

2012 12.883.648.176 1.469.192.278 8,77

2009 2.497.482 301.392 8,29

2012 5.739.581 755.665 7,60

2009 32.915.296 4.137.300 7,96

2012 70.190.261 8.951.476 7,84

2009 34.631.954 2.536.515 13,65

2012 60.693.088 4.996.742 12,15

2009 53.054.542 5.461.516 9,71

2012 101.469.722 10.278.871 9,87

2009 6.962.036 569.109 12,23

2012 13.996.145 1.243.946 11,25

2009 7.464.586 571.429 13,06

2012 13.326.284 1.825.608 7,30

28 BBTN

29 BCIC

30 BSIM

25 MCOR

26 NISP

27 BBKP

22 BSWD

23 BTPN

24 BVIC

19 PNBN

20 BNLI

21 BBRI

16 BBNI

17 BNGA

18 BBNP

13 BMRI

14 MAYA

15 MEGA

10 SDRA

11 BNII

12 BKSW

7 BDMN

8 BAEK

9 BEKS

4 BABP

5 BACA

6 BBCA

Tahun Total Liabilitas Total Ekuitas
Debt Equity Rasio

3 BNBA

1 AGRO

2 INPC

No Kode

Nilai Rasio Likuiditas
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2009 2012

2009 664.586.039 577.908.897 1,15

2012 468.329.328 831.340.871 0,56

2009 2.533.282.460.432 12.753.273.523.512 0,20

2012 3.812.428 16.718.404 0,23

2009 995.711.909.844 1.145.202.776.231 0,87

2012 1.018.489.264.710 2.824.910.442.233 0,36

2009 993.998.646 6.087.082.774 0,16

2012 1.082.629.002 6.553.859.051 0,17

2009 1.646.818.720 2.668.542.828 0,62

2012 1.916.472 4.959.121 0,39

2009 102.512.373 247.628.653 0,41

2012 131.144.468 368.789.454 0,36

2009 12.276.602 68.584.537 0,18

2012 21.162.768 92.256.842 0,23

2009 10.305.535 19.049.466 0,54

2012 4.092.451 21.226.030 0,19

2009 254.701 1.312.469 0,19

2012 852.504 6.758.743 0,13

2009 36.410.582.727 1.718.222.384.074 0,02

2012 1.059.174 5.634.077 0,19

2009 12.699.147 48.475.073 0,26

2012 13.469.607 87.231.607 0,15

2009 732.823.292.174 2.028.298.798.010 0,36

2012 803.390 3.560.164 0,23

2009 50.479.791 191.963.415 0,26

2012 73.973.624 273.497.973 0,27

2009 1.789.012.733 837.174.752 2,14

2012 1.900.083.015 2.461.099.775 0,77

2009 17.058.490 33.412.625 0,51

2012 26.462.638 53.470.793 0,49

2009 38.361.724 191.270.881 0,20

2012 46.033.437 260.906.084 0,18

2009 11.724.633 87.785.432 0,13

2012 25.241.299 65.508.082 0,39

2009 843.428.181 3.170.478.417 0,27

2012 1.040.970.242 6.945.660.989 0,15

2009 23.325.446 60.833.054 0,38

2012 23.094.725 114.269.471 0,20

2009 9.067.187 19.826.833 0,46

2012 17.409.136 46.427.156 0,37

2009 54.501.125 158.477.990 0,34

2012 111.948.966 452.945.001 0,25

2009 486.200.130.983 2.289.338.142.587 0,21

2012 384.099.071.356 1.860.296.843.045 0,21

2009 4.559.503 18.543.933 0,25

2012 7.928.602 45.046.149 0,18

2009 3.337.997.252 6.214.386.362 0,54

2012 4.971.717.722 12.207.468.854 0,41

2009 1.060.508 2.331.278 0,45

2012 1.064.769 5.343.853 0,20

2009 11.652.073 31.334.993 0,37

2012 13.095.536 56.135.038 0,23

2009 10.543.323 30.438.645 0,35

2012 12.810.714 31.910.361 0,40

2009 8.645.722 16.741.525 0,5164

2012 9170315 27852262 0,3292

2009 3.046.079 6.259.346 0,4866

2012 2.010.700 13.428.031 0,1497

2009 2.094.621 4.330.273 0,4837

2012 3.405.953 9.296.043 0,3664

28 BBTN

29 BCIC

30 BSIM

25 MCOR

26 BBKP

27 NISP

22 BSWD

23 BTPN

24 BVIC

19 PNBN

20 BNLI

21 BBRI

16 BBNI

17 BNGA

18 BBNP

13 BMRI

14 MAYA

15 MEGA

10 SDRA

11 BNII

12 BKSW

7 BDMN

8 BAEK

9 BEKS

4 BABP

5 BACA

6 BBCA

Tahun rata-rata Saldo Kas
rata-rata dana pihak

ketiga

Cash Ratio

3 BNBA

1 AGRO

2 INPC

No Kode
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Lampiran 2
Nilai Rasio Profitabilitas

No Kode Tahun Laba Bersih Total Aset
Return On Asset

2009 2012

1 AGRO
2009 2.198.940 2.981.696.009 0,074
2012 24.308.393 4.040.140.235 0,602

2 INPC
2009 41.857.582.284 15.432.373.579.647 0,271
2012 133.349 20.558.770 0,649

3 BNBA
2009 28.213.676.725 2.403.186.094.861 1,174
2012 57.115.739.320 3.483.516.588.857 1,640

4 BABP
2009 5.043.438 7.005.700.199 0,072
2012 1.036.435 7.433.803.459 0,014

5 BACA
2009 22.439.056 3.459.181.355 0,649
2012 47.714 5.666.177 0,842

6 BBCA
2009 6.807.242 282.392.324 2,411
2012 11.718.460 442.994.197 2,645

7 BDMN
2009 1.532.533 98.597.953 1,554
2012 4.081.947 155.791.308 2,620

8 BAEK
2009 331.575 21.591.830 1,536
2012 191.666 25.365.299 0,756

9 BEKS
2009 (134.870) 1.425.576 -9,461
2012 46.865 7.682.938 0,610

10 SDRA
2009 35.645.048.983 2.403.695.698.642 1,483
2012 118.843 7.621.309 1,559

11 BNII
2009 (40.969) 60.965.774 -0,067
2012 1.211.121 115.772.908 1,046

12 BKSW
2009 3.988.339.375 2.347.790.899.433 0,170
2012 (29.499) 4.644.654 -0,635

13 BMRI
2009 7.155.464 394.616.604 1,813
2012 16.043.618 635.618.708 2,524

14 MAYA
2009 41.098.969 7.629.928.278 0,539
2012 263.289.326 17.166.551.873 2,524

15 MEGA
2009 537.460 39.684.622 1,354
2012 1.377.412 65.219.108 2,112

16 BBNI
2009 2.483.995 225.541.328 1,101
2012 7.048.362 333.303.506 2,115

17 BNGA
2009 1.568.130 107.104.274 1,464
2012 4.249.861 197.412.481 2,153

18 BBNP
2009 29.399.325 3.896.398.568 0,755
2012 85.429.831 8.212.208.488 1,040

19 PNBN
2009 915.298 77.857.418 1,176
2012 2.278.335 148.792.615 1,531

20 BNLI
2009 480.155 56.009.953 0,857
2012 1.371.268 131.798.595 1,040

21 BBRI
2009 7.308.292 316.947.029 2,306
2012 18.687.380 551.336.790 3,389

22 BSWD
2009 36.950.246.723 1.537.377.763.659 2,403
2012 54.996.241.237 2.540.740.993.910 2,165

23 BTPN
2009 420.423 22.272.246 1,888
2012 1.978.986 59.090.132 3,349

24 BVIC
2009 46.239.686 7.359.018.223 0,628
2012 205.571.047 14.352.840.454 1,432

25 MCOR
2009 16.069 2.798.874 0,574
2012 94.081 6.495.246 1,448

26 NISP
2009 435.865 37.052.596 1,176
2012 915.456 70.141.737 1,305

27 BBKP
2009 362.191 37.173.318 0,974
2012 834.719 65.689.830 1,271

28 BBTN
2009 490.453 58.516.058 0,838
2012 1.363.962 111.748.593 1,221

29 BCIC
2009 265.483 7.531.145 3,525
2012 145.595 15.240.091 0,955

30 BSIM
2009 48.766 8.036.015 0,607
2012 227.906 15.151.892 1,504
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Lampiran 2
Nilai Porsi Saham Publik

No Nama Perusahaan Kode
Kepemilikan Saham Publik (%)

2009 2010 2011 2012

1 Bank Agroniaga AGRO 3,27 3,25 6,22 6,22

2 Bank Artha Graha International INPC 47,38 47,38 47,38 47,38

3 Bank Bumi Arta BNBA 9,1 9,10 9,10 9,1

4 Bank Bumiputera Indonesia BABP 26,94 17,26 13,23 13,23

5 Bank Capital Indonesia BACA 16,93 22,32 38,59 38,84

6 Bank Central Asia BBCA 50,21 50,22 49,64 50,02

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 32,21 32,42 26,16 25,98

8 Bank Ekonomi Raharja BAEK 0,04 0,04 0,06 0,06

9 Bank Eksekutif International BEKS 20,73 1,31 1,34 8,07

10 Bank Himpunan Saudara 1906 SDRA 39,6 35,30 35,30 35,51

11 Bank International Indonesia BNII 2,48 2,62 2,71 2,71

12 Bank Kesawan BKSW 21,4 30,37 8,58 9,97

13 Bank Mandiri BMRI 33,24 40,00 40,00 40

14 Bank Mayapada International MAYA 3,17 3,17 7,98 19,49

15 Bank Mega MEGA 42,18 42,18 42,18 42,18

16 Bank Negara Indonesia BBNI 7,62 2,07 2,19 2,42

17 Bank Niaga BNGA 58,71 57,68 58,45 56,42

18 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 9,49 9,49 9,49 9,49

19 Bank Pan Indonesia PNBN 15,6 16,50 15,72 15,24

20 Bank Permata BNLI 10,99 10,97 10,97 10,88

21 Bank Rakyat Indonesia BBRI 43,23 43,25 43,25 43,25

22 Bank Swadesi BSWD 5,27 5,27 5,27 5,27

23 Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 27,57 39,47 39,46 41,28

24 Bank Victoria International BVIC 27,7 35,16 32,56 33,27

25 Bank Windu Kentjana Internatioal MCOR 11,3 31,19 12,14 0,13

26 Bank OCBC NISP NISP 18,08 18,08 14,93 14,91

27 Bank Bukopin BBKP 20,15 22,95 38,94 39,31

28 Bank Tabungan Negara BBTN 27,08 27,08 28,09 38,55

29 Bank Mutiara BCIC 0,004 0,004 0,004 0,004

30 Bank Sinarmas BSIM 21,96 21,96 39,97 33,42
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Lampiran 3

Nilai Indeks Gray

X1 X2 X3 X4

1 Bank Agroniaga AGRO 1,23 -0,05 1,88 1,47

2 Bank Artha Graha International INPC 0,44 1,13 1,58 1

3 Bank Bumi Arta BNBA 1,15 -0,42 1,28 1

4 Bank Bumiputera Indonesia BABP 0,73 1,06 -5 -0,04

5 Bank Capital Indonesia BACA 1,23 0,41 1,24 1,56

6 Bank Central Asia BBCA 0,78 0,86 1,09 1

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 0,82 1,22 1,41 0,76

8 Bank Ekonomi Raharja BAEK 0,85 -0,84 -0,04 1,33

9 Bank Eksekutif International BEKS 4,94 0,54 17,77 -0,57

10 Bank Himpunan Saudara 1906 SDRA 1,36 1,89 1,05 0,88

11 Bank International Indonesia BNII 1,21 0,27 2,07 1,08

12 Bank Kesawan BKSW -0,77 0,43 4,7 -0,15

13 Bank Mandiri BMRI 0,49 1,04 1,28 1,17

14 Bank Mayapada International MAYA 1,2 -0,78 1,79 1,84

15 Bank Mega MEGA 0,87 0,96 1,36 1

16 Bank Negara Indonesia BBNI 0,38 0,89 1,48 -1,15

17 Bank Niaga BNGA 0,89 1,67 1,32 0,96

18 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 1,16 0,2 1,28 1

19 Bank Pan Indonesia PNBN 1,17 0,1 1,24 0,98

20 Bank Permata BNLI 0,89 0,76 1,18 0,99

21 Bank Rakyat Indonesia BBRI 0,58 0,64 1,32 1

22 Bank Swadesi BSWD 1,3 1 0,89 1

23
Bank Tabungan Pensiunan

Nasional
BTPN 0,5 0,61 1,44 1,33

24 Bank Victoria International BVIC 0,78 0,68 1,57 1,17

25
Bank Windu Kentjana

Internatioal
MCOR 0,91 -0,25 1,6 0,92

26 Bank OCBC NISP NISP 0,98 0,39 1,09 0,79

27 Bank Bukopin BBKP 0,88 1,13 1,24 1,49

No Nama Perusahaan Kode

Variabel Independen

Indeks Gray

Porsi Saham

Publik

Indeks Gray

Leverage

Indeks Gray

Likuiditas

Indeks Gray

Profitabilitas
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Lampiran 4

Nilai Indeks Wallace

No Nama Perusahaan Kode
Tahun

2009 2012

1 Bank Agroniaga AGRO 0,63 0,76

2 Bank Artha Graha International INPC 0,62 0,82

3 Bank Bumi Arta BNBA 0,53 0,81

4 Bank Bumiputera Indonesia BABP 0,57 0,80

5 Bank Capital Indonesia BACA 0,49 0,73

6 Bank Central Asia BBCA 0,62 0,89

7 Bank Danamon Indonesia BDMN 0,63 0,82

8 Bank Ekonomi Raharja BAEK 0,52 0,68

9 Bank Eksekutif International BEKS 0,53 0,65

10 Bank Himpunan Saudara 1906 SDRA 0,62 0,77

11 Bank International Indonesia BNII 0,65 0,81

12 Bank Kesawan BKSW 0,62 0,70

13 Bank Mandiri BMRI 0,67 0,82

14 Bank Mayapada International MAYA 0,58 0,70

15 Bank Mega MEGA 0,63 0,68

16 Bank Negara Indonesia BBNI 0,49 0,77

17 Bank Niaga BNGA 0,71 0,80

18 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 0,57 0,62

19 Bank Pan Indonesia PNBN 0,68 0,72

20 Bank Permata BNLI 0,65 0,80

21 Bank Rakyat Indonesia BBRI 0,67 0,73

22 Bank Swadesi BSWD 0,59 0,57

23 Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN 0,52 0,68

24 Bank Victoria International BVIC 0,65 0,75

25 Bank Windu Kentjana Internatioal MCOR 0,53 0,57

26 Bank OCBC NISP NISP 0,62 0,67

27 Bank Bukopin BBKP 0,63 0,71
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Contoh Laporan Keuangan
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