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SARI 

 

 

Musdalifah, Umi. 2013. “Pengaruh Corporate Governance terhadap Luas 

Voluntary Disclosure dengan Financial Distress sebagai Variabel Intervening pada 

Perusahaan Go Public Yang Terdaftar dalam CGPI 2009-2011”. Skripsi. Jurusan 

Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. 

Kusmuriyanto, M. Si. II. Maylia Pramono Sari, SE, M.Si, Akt. 

 

Kata Kunci : Luas Voluntary Disclosure, Corporate Governance dan Financial 

Distress. 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh tidak langsung corporate governance terhadap luas voluntary disclosure 

melalui financial distress, pengaruh langsung corporate governance terhadap luas 

voluntary disclosure, pengaruh langsung corporate governance terhadap financial 

distress, dan pengaruh langsung financial distress terhadap luas voluntary 

disclosure. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam 

corporate governance perception index (CGPI) secara terus menerus dari tahun 

2009-2011. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling 

dan diperoleh 17 perusahaan sebagai sampel penelitian. Periode pengamatan adalah 

3 tahun dari tahun 2009-2011 sehingga unit analisis 51 laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar dalam corporate governance perception index (CGPI). 

Variabel penelitian terdiri dari corporate governance, financial distress dan luas 

voluntary disclosure. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil 

dengan tehnik dokumentasi. Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik 

dan pengujian hipotesis dengan analisis jalur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung 

corporate governance terhadap luas voluntary disclosure melalui financial distress 

sebesar 11,82%, pengaruh langsung corporate governance terhadap luas voluntary 

disclosure berpengaruh signifikan positif sebesar 37%, pengaruh langsung 

corporate governance terhadap financial distress berpengaruh signifikan positif 

sebesar 37,4% dan pengaruh langsung financial distress terhadap luas voluntary 

disclosure berpengaruh signifikan positif sebesar 31,6%.  

Saran yang dapat diajukan adalah bagi manajemen sebaiknya meningkatkan 

corporate governance yang baik dengan memperluas pengungkapan informasi 

secara sukarela pada laporan keuangan perusahaan, agar tidak terjadi permasalahan 

keuangan (financial distress). 

 

 



 

 

vii 
 

ABSTRACT 

 

Musdalifah, Umi. 2013. “The Influence of Corporate Governance on the 

Voluntary Disclosure Extensive with Financial Distress as an Intervening Variable 

on the Company Go Public Listed in CGPI 2009-2011. Final Project. Accounting 

Department. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor I. Drs. 

Kusmuriyanto, M. Si. II. Maylia Pramono Sari, SE, M.Si, Akt. 

 

Keywords :  Voluntary Disclosure Extensive, Corporate Governance, 

Financial Distress 

 

The purpose of this study was to fine out whether there is a indirect effect of 

corporate governance on voluntary disclosure extensive by financial distress, direct 

effect of corporate governance on voluntary disclosure extensive, direct effect of 

corporate governance on financial distress and direct effect of financial distress on 

voluntary disclosure extensive.  

Population in this research is a company registered in the corporate 

governance perception index (CGPI) continuously from 2009-2011. Sampling 

technique was done by purposive sampling and acquired 17 companies as the study 

sample. Observation period is 3 years from 2009-2011 so that the unit of analysis 

51 financial statements of listed companies in corporate governance perception 

index (CGPI). Variables consisted of corporate governance, financial distress and 

voluntary disclosure extensive. The data used are secondary data taken with the 

technical documentation. Methods of data analysis using the classical assumption 

and hypothesis testing with part analysis  

The results showed that there is a indirect effect of corporate governance on 

voluntary disclosure extensive by financial distress of 11.82%, direct effect of 

corporate governance on voluntary disclosure extensive through a positive 

significant effect of 37%, direct effect of corporate governance on financial distress 

through a positive significant effect of 37,4% and direct effect of financial distress 

on voluntary disclosure extensive through a positive significant effect of 31,6% 

Suggestions can be submitted is for management should enhance good 

corporate governance by expanding voluntary disclosure in the financial statements 

of the company, in order to avoid financial problems (financial distress). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era keterbukaan sekarang ini, perusahaan go public di pasar modal 

dihadapkan pada kondisi yang menuntut mereka untuk terbuka dalam menyajikan 

laporan keuangan. Peranan daripada lembaga-lembaga penunjang pasar modal 

seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, penjamin emisi, penilai dan wali 

amanat adalah amat diperlukan. Karena pada saat awal calon emiten berniat go 

public akan sangat mempengaruhi kualitas akhir instrumen pasar modal yang akan 

dikeluarkan. Dalam pasar modal, laporan keuangan memiliki kegunaan sebagai 

bahan analisa dan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan.  

 Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi 

keuangan yang bermanfaat dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. 

Agar pelaporan tersebut dapat dicapai, maka diperlukan suatu pengungkapan yang 

bersifat cukup, wajar dan lengkap mengenai laporan keuangan perusahaan dan 

informasi lain yang relevan. Laporan keuangan merupakan media utama 

penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkan di 

luar perusahaan dan juga sebagai alat utama perusahaan dalam menunjukkan 

tingkat efektifitas kinerja dan tingkat pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban 

dalam perusahaan.  
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Penyampaian informasi (pengungkapan) selain disampaikan melalui laporan 

keuangan dapat juga disampaikan melalui media lain baik dalam bentuk finansial 

maupun non finansial. Informasi yang bersifat finansial dapat mengambil bentuk 

laporan tahunan,prospektus, laporan analisis dan sejenisnya. Sedangkan yang 

bersifat non finansial antara lain jumpa pers tentang produk baru, rencana 

perluasan, rencana peningkatan kesejahteraan karyawan dan sebagainya (FASB, 

SFAC No.5, 1984, par.7 dalam Yularto dan Chariri, 2003). 

Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan 

wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi 

yang berlaku. Pengungkapan wajib laporan keuangan oleh perusahaan yang go 

public telah melakukan pengungkapansecara jelas dan lengkap sesuai dengan 

peraturan Bappepam No.KEP-431/BL/2012. Sedangkan untuk pengungkapan 

sukarela merupakan pilihan bebas manajemenperusahaan untuk memberikan 

informasi akuntansi dan informasi lainya yang dipandang relevan untuk pembuatan 

keputusan oleh para pemakai laporan tahunannya (Suripto,1999 ). Perusahaan 

diharapkan dapat mengungkapkan secara lebih yaitu mengungkapkan secara 

sukarela laporan keuangannya dalam penyajian informasi yang relevan, penuh dan 

tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. 

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan butir-butir yang dilakukan 

secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. 
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Standar-standar akuntansi biasanya menghendaki pengungkapan minimum, tetapi 

menghalangi manajemen untuk memberikan tambahan pengungkapan secara 

sukarela. Pengungkapan ini meliputi gambaran strategi perusahaan dalam jangka 

panjang, indikator-indikator non-keuangan penting yang bermanfaat untuk 

keefektivitasan implementasi strategi perusahaan dan berguna dalam membahas 

hubungan antara  indikator-indikator penting tersebut dengan laba yang akan datang 

(Healy dan Palepu, 1993; Wallace et.al, 1994 dalam Yularto dan Chariri). 

Pengungkkapan sukarela misalnya informasi tentang perkiraan laba, perkiraan 

jumlah penjualan, dan perkiraan aliran kas tahun depan dan sebagainya. 

Hal ini didukung oleh Suwarjono (2006), bahwa pengungkapan sukarela 

adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh 

standar akuntansi. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi 

privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang 

saham khususnya apabila informasi tersebut merupakan berita baik  (good news). 

Manajemen juga akan berusaha meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan 

perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, maka semakin banyak 

pengungkapan sukarela yang disampaikan, pengungkapan sukarela ini merupakan 

solusi atas kendala pengungkapan secara penuh.  

Perusahaan yang melakukan pengungkapan sukarela laporan keuangannya 

akan mempunyai citra yang baik bagi investor dan kreditor. Pengungkapan sukarela 

laporan keuangan perusahaan menggambarkan bahwa perusahaan telah melakukan 
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kinerja yang baik. Dengan pengungkapan sukarela akan mempermudah investor 

dan kreditor dalam melakukan analisa untuk berinvestasi maupun memberikan 

pinjaman modal kepada perusahaan. 

Menurut Bappepam No.KEP-431/BL/2012 apabila perusahaan tidak 

mengungkapkan informasi keuangan secara sukarela, maka informasi wajib harus 

diungkapkan oleh perusahaan. Kenyataan secara umum perusahaan sangat hati-hati 

dalam mengungkapkan laporan keuangan tahunannya, karena setiap elemen yang 

terdapat dalam laporan keuangan perusahaan mencerminkan keadaan perusahaan 

dalam kurun waktu satu tahun terakhir dan kondisi yang akan terjadi dimasa 

datang. Oleh karena itu, pengungkapan yang dilakukan tidak sepenuhnya 

mengungkap secara penuh ataupun melebihi dari peraturan yang berlaku, hanya 

mengungkapkan yang dianggap menguntungkan bagi perusahaan. 

Menurut penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007), bahwa rata-rata 

perusahaan publik menunjukkan masih sedikit presentasi jumlah pengungkapan 

sukarela. Alasan yang melandasi perusahaan tidak melakukan pengungkapan secara 

sukarela adalah pengungkapan lebih laporan keuangan tahunan akan membantu 

para pesaing dan merugikan para pemegang saham, selain itu pengungkapan yang 

lengkap akan memberikan keuntungan kepada serikat pekerja dalam hal upah kerja, 

adanya keraguan terhadap kemampuan investor dalam memahami kebijakan dan 

prosedur akuntansi. 

Kebijakan mengenai luas pengungkapan sukarela yang dianut tiap 

perusahaan berbeda-beda, hal ini dikarenakan tidak ada standar baku yang 
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mengatur mengenai pengungkapan sukarela tersebut. Menurut Suripto (1999), 

manajemen memiliki beberapa pertimbangan untuk mengungkapkan informasi 

secara sukarela, salah satunya adalah faktor biaya dan manfaat. Manajer akan 

mengungkapkan informasi secara sukarela apabila manfaat yang diperoleh dari 

pengungkapan tersebut lebih besar daripada biayanya. Selain pertimbangan 

manajemen, luas pengungkapan informasi perusahaan yang berbeda-beda juga 

dipengaruhi oleh faktor kondisi (karakteristik) perusahaan  masing-masing seperti 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, ownership dispersion, net profit 

margin, return on equity, dan likuiditas. 

Faktor lain yang mempengaruhi adanya pengungkapan sukarela yaitu 

dengan penerapan corporate governance yang baik akan mewujudkan transparansi 

dan akuntanbilitas perusahaan. Pengungkapan informasi sangat erat kaitannya 

dengan praktik corporate governance. Dengan mengaplikasikan corporate 

governance, asimetri informasi dapat diminimalkan serta konsekuensi negatif dari 

pilihan yang buruk dapat dikurangi (Puspitasari, 2010).Perusahaan yang melakukan 

corporate governance akan memberikan lebih banyak informasi dalam rangka 

mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam 

tingkat pengungkapan, bahwa semakin baik pelaksanaan corporate governance 

oleh suatu perusahaan maka akan semakin banyak informasi yang diungkap. 

Demikian juga sebaliknya, perusahaan yang memberikan pengungkapan yang 

tinggi dalam laporan tahunan akan menunjukkan bahwa implementasi corporate 

governance pada perusahaan tersebut semakin baik (Khomsiyah, 2003). 
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Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang 

mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan 

berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders). Yang 

ditekankan dalam konsep corporate governance yaitu Pertama, pentingnya hak 

pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada 

waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan 

(disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi 

kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (Sulistyanto, 2003). 

Dalam penelitian ini, penerapan corporate governance diukur berdasarkan 7 

(tujuh) kriteriacorporate governance perception index (CGPI)  diantaranya 

komitmen perseroan terhadap corporate governance, pelaksanaan RUPS dan 

perlakuan terhadap minority sharekeholders, dewan komisaris, struktur direksi, 

hubungan dengan stakeholders, transparansi dan akuntabilitas, dan tanggapan 

terhadap riset IICG. Kesadaran penerapan corporate governance oleh perusahaan di 

Indonesia dinilai masi sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari survei yang 

dilakukan oleh the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang 

bekerjasama dengan masalah SWA dalam pemeringkatan Corporate Governance 

Perception Index (CGPI), hanya diikuti kurang lebih 10% dari total perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Padahal penerapan corporate governance 

yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaaan. 

Alasan perusahaan mengungkapkan informasi lebih sedikit yaitu apabila 

perusahaan tersebut mengalami permasalahan keuangan (financial distress). Sesuai 
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teori sinyal yang menyatakan bahwa perusahaan yang sehat cenderung untuk 

mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan yang mengalami 

financial distress (Ross, 1979 dalam Nasir dan Abdullah, 2004). Model financial 

distress diperlukan untuk mengetahui kondisi perusahaan sejak dini dan diharapkan 

dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada 

kebangkrutan. Perusahaan yang memiliki good news dapat ditandai dengan 

perolehan laba tinggi maupun profitabilitas tinggi akan mengungkapkan lebih 

banyak informasi tambahan yang bersifat nonmandatory guna menunjukkan kinerja 

perusahaan yang baik. Dengan demikian, prediksi bahwa perusahaan yang 

finansialnya tertekan memiliki motivasi yang lebih kecil untuk mengungkapkan 

informasi secara sukarela dari perusahaan yang sehat secara finansialnya. 

Penerapan corporate governance yang kurang baik dapat memperbesar 

peluang bagi pemegang saham pengendali untuk mentransfer kekayaan perusahaan 

ke dalam milik sendiri, karena kurangnya transparansi dalam penggunaan dana 

perusahaan, maka kemungkinan terjadi permasalahan keuangan ( financial distress) 

pada perusahaan itu sendiri (Johnson et.al, 2000 dalam Bodroastuti 2009).  

Wardhani (2006), meneliti tentang mekanisme corporate governance dalam 

perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa jumlah direksi, jumlah komisaris, tingkat turn over dari direksi 

berpengaruh terhadap financial distress sedangkan independesnsi dewan komisaris 

dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap financial distress. 
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Beberapa penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh antara corporate 

governance dan kondisi financial distress dengan pengungkapan informasi telah 

dilakukan oleh Wijaya  (2007), Nasir dan Abdullah (2004). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance dan kondisi financial 

distress secara serentak berpengaruh terhadap luas voluntary disclosure. 

Meskipun penelitian tentang voluntary disclosure sudah banyak dilakukan. 

Namun masih sedikit penelitian yang membahas corporate governance dan kondisi 

financial distress terhadap luas voluntary disclosure. Kenyataan saat ini, isu-isu 

terkait keberadaan corporate governance semakin marak ditambah dengan kondisi 

yang memungkinkan perusahaan berada dalam kondisi financial distress, sehingga 

bisa membawa dampak terhadap luas voluntary disclosure. Sebagian besar 

perusahaan go public menerima pembiayaan dari pihak ketiga (kreditur). 

Perusahaan dengan tingkat utang tinggi cenderung menjadi subyek pengawasan 

oleh kreditur, sehingga perusahaan akan mengabaikan corporate governance 

karena merasa mendapatkan telah pengawasan dari pihak luar ataupun perusahaan 

akan meningkatkan corporate governance akibat adanya tekanan dari pihak luar. 

Selain itu, tambahan atau kelengkapan informasi juga diperlukan untuk 

memberikan keyakinan kepada debitur dan pemegang saham (publik) bahwa 

perusahaan sanggup membayar kewajiban dan pada kondisi yang sehat dan 

meyakinkan.  
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Berdasarkan penelitian-penelitian dan pemaparan di atas, maka dari itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  “Pengaruh Corporate 

Governance terhadap Luas Voluntary Disclosuredengan Financial Distress 

sebagai Variabel Intervening”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh corporate governance terhadap luas voluntary 

disclosure melalui financial distress ? 

2. Apakah terdapat pengaruh corporate governance terhadap luas voluntary 

disclosure ? 

3. Apakah terdapat pengaruh corporate governance terhadap financial 

distress?  

4. Apakah terdapat pengaruh financial distress terhadap luas voluntary 

disclosure ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh corporate governance terhadap luas voluntary 

disclosure melalui financial distress. 

2. Untuk menganalisis pengaruh corporate governance tehadap luas voluntary 

disclosure. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh corporate governance terhadap financial 

distress. 

4. Untuk menganalisis pengaruh financial distress terhadap luas voluntary 

disclosure. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat 

khususnya meliputi : 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang didapat selama perkuliahan dan 

merupakan media latihan dalam memecahkan secara ilmiah. Dari segi 

ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam 

pengembangan penelitian dimasa yang akan datang, serta dapat menjadi 

referensi khususnya di bidang akuntansi.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dalam mencermati kondisi financial distress perusahaan yang dapat 

menurunkan nilai perusahaan serta membantu meningkatkan tata kelola 

perusahaan yang baik dan mendorong pengungkapan sukarela pada 

perusahaan.  
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b. Bagi investor, penelitian ini memberikan informasi tambahan mengenai 

kondisi financial distress suatu perusahaan sehingga dapat lebih 

berhati-hati dalam pengambilan keputusan sebelum berinvestasi.  

c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dalam penulisan karya ilmiah dengan fokus kajian yang sama, yaitu 

tentang voluntary disclosure. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori ini diperkenalkan oleh jensen meckling (1976). Esensi dari teori 

keagenan manajemen dianologkan sebagai agen dan pihak pemilik perusahaan 

(pemegang saham) sebagai prinsipal. Dalam hubungan antara prinsipal dan agen, 

prinsipal mengajak agen untuk melayani kepentingan prinsipal dan mendelegasikan 

wewenang kepada agen dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian sebagai 

wujud pertanggungjawaban, agen akan berusaha untuk memenuhi seluruh 

keinginan pihak prinsipal dalam hal pengungkapan sekarela yang lebih luas 

(Mujiyono, 2004). 

Dalam teori keagenan, asimetri informasi dapat terjadi antara manajer 

dengan pemilik perusahaan. Hal ini dikarenakan manajer yang berinteraksi 

langsung pada kegiatan perusahaan sehingga mempunyai informasi yang lengkap 

tentang perusahaan yang dikelolanya, sedangkan pemilik perusahaan tidak 

berinteraksi langsung pada kegiatan perusahaan melainkan hanya mengandalkan 

laporan yang diberikan oleh manajer. Oleh karena itu, pemilik perusahaan 

mempunyai informasi yang lebih sedikit dibandingkan manajer. 

Berdasarkan perspektif teori keagenan, informasi yang disajikan dapat 

digunakan dalam proses pengambilan keputusan pemilik dan manajer, serta dapat 

dijadikan oleh pemegang saham dan stakeholders lainnya  untuk mengontrol 
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aktivitas manajer (Jensen Dan Meckling, 1976). Semakin besar tingkat 

penguungkapan sukarela, maka masalah agensi yang ditimbulkan juga akan sedikit. 

Selain itu, menurut pandangan teori keagenan bahwa terdapat pemisahan 

antara pihak agen dan principal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik 

dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian diperlukan 

suatu pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua 

belah pihak. Penerapan corporate governance bertujuan untuk menciptakan nilai 

tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga tidak terjadi konflik 

antara pihak agen dan principal yang berdampak pada penurunan agency cost. 

2.2  Teori Sinyal (Signalling Theory) 

  Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik 

untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi 

yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di 

pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. 

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat 

menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah 

laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa 

informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan 
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informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan 

keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan 

mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna 

laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Di samping itu, manajemen berminat 

menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan 

perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan (Saputri, 2010). 

Pengungkapan informasi tersebut dapat dianggap sebagai sinyal untuk pasar modal, 

sehingga mengurangi asimetri informasi, mengoptimalkan biaya keuangan 

(financing cost) dan meningkatkan nilai perusahaan (Sanchez, Dominguez dan 

Alvarez, 2010 dalam Primastuti, 2012). Teori ini dapat menjelaskan hubungan tata 

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan luas 

pengungkapan informasi. 

2.3 Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) 

2.3.1 PengertianPengungkapan Sukarela 

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan 

yang bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan bagi pihak-pihak 

pengguna laporan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat 

dipahami dan tidak menimbulkan salah intepretasi apabila laporan keuangan 

dilengkapi dengan pengungkapan (disclosure) yang memadai. Jadi, pengungkapan 

(disclosure) merupakan bagian penting dari pelaporan informasi keuangan dan 

langkah terakhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi keuangan yang 
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bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dengan pemilik 

perusahaan. 

Evan (2003) dalam Suwardjono (2005) mengartikan pengungkapan sebagai 

berikut: 

“Disclosure  means supplying information in the financial statement, 

including the statements themselves, the notes to the statements, and the 

supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to 

public or private statement made by management or information provided outside 

the financial statement”. 

 

Evan (2003) dalam Suwardjono (2005) membatasi pengertian 

pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. 

Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di 

luar lingkup pelaporan keuangan tidak masuk dalam pengertian pengungkapan. 

Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa 

yang disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal. 

Menurut Suwardjono (2005) tujuan pengungkapan yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan melindungi 

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai 

cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan 

mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya. 

Dengan kata lain pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan 

manajemen yang mungkin kurang adil dan kurang terbuka.   
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2. Tujuan informatif 

Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat 

membantu kefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini 

biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan 

tingkat pengungkapan.  

3. Tujuan kebutuhan khusus 

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan 

tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi 

dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara 

untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada 

badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang 

memuat pengungkapan secara rinci.  

 Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan 

informasi yang diharukan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai 

pengungkapam informasi dalam laporan keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh 

pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM No.Kep-431/BL/2012. Sedangkan 

pengungkapan sukarela adalah pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara 

sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh perusahaan yang berlaku. 

Pengungkapan sukarela secara luas akan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hal 
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ini untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan memahami upaya yang 

dilakukan oleh pihak manajemen. 

2.3.2 Luas Pengungkapan Sukarela 

Luas pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, 

dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial budaya suatu negara, teknologi 

informasi, kepemilikan perusahaan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang berwenang. Luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan 

secara positif berhubungan dengan banyaknya jumlah pengungkapan yang 

diberikan (Ismoyono, 2011). Luas pengungkapan sukarela suatu perusahaan 

berdasarkan sejauh mana manfaat potensial yang diperoleh dari informasi tersebut. 

Menurut Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengidentifikasi tiga 

tingkat pengungkapan yaitu: 

a) Adequate disclosure 

Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar 

statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk 

kepentingan pengambilan keputusan yang terarah. 

b) Fair or ethical disclosure 

Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak 

mendapat perlakuan atau pelayanan informasi yang sama. Artinya, tidak ada 

satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi 

pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain tidak ada 

preferensi dalam pengungkapan informasi. 
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c) Full disclosure 

Tingkat penuh menuntut penyajian secar penuh semua informasi 

yang berhubungan dengan pengambilan keputusan 

2.4 Corporate Governance 

2.4.1 Pengertian Corporate Governance  

Organization for Economic Coorporation and Development (OECD) 

menyatakan Corporate Governance adalah “The structure through which share 

holders, directors,managers set of boards objectives and monitoring performance” 

(Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan managemen 

menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan 

tersebut dan mengawasi kinerja).  

Corporate Governance mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban 

mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para 

pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota the 

stakeholders non-pemegang saham (Emirson, 2007 dalam Triwahyuningtias, 2012). 

Monks dan Minow (2001) dalam Wardhani (2006) menyatakan bahwa 

corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelakan 

hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan 

kinerja perusahaan. 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menyatakan bahwa 

corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 
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pemerintah, dan karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal 

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata 

lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan Corporate 

Governance adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, 

hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi 

tercapainya tujuan organisasi. Corporate Governance dimaksudkan untuk mengatur 

hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam strategi 

korporasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. 

Menurut Emirzon (2007) dalam Triwahyuningtias (2012) ada lima macam 

tujuan utama Good Corporate Governance yaitu: 

1. Melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham 

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non 

pemegang saham 

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board Of 

Director dan manajemen perusahaan 

5. Meningkatkan mutu hubungan Board Of Director dengan manajemen senior 

perusahaan 
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2.4.2 Asas Corporate Governance 

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) 

mengembangkan asas Good Corporate Governance dan dapat diterapkan secara 

luwes sesuai keadaan, budaya dan tradisi masing-masing negara, seperti: 

1. Fairness (Kewajaran) 

  Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada 

pemegang sahamminoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan 

informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiridan 

perdagangan saham oleh orang dalam. 

2. Disclosure dan Transparancy (Tranparansi) 

  Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat 

waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan 

keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan memperoleh 

bagian keuntungan perusahaan. 

  Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi 

mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta 

pemegang kepentingan. 

3. Accountability (Akuntanbilitas) 

   Tanggung jawab manajemen melaui pengawasan efektif berdasarkan 

keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan 

komisaris, dan auditor merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen 

kepada perusahaan dan pemegang saham. 
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4. Responsibility (Responsibilitas) 

   Pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum 

dan kerjasama  yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan 

dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat 

dari aspek keuangan. 

2.4.3  Prinsip Corporate Governance 

Prinsip-prinsip corporate governance menurut FCGI: 

a. Hak-hak shareholders, yang seharusnya memperoleh informasi secara 

cukup dan tepat waktu tentang perusahaan, yang seharusnya dapat 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada perubahan 

perusahaan mendasar dan yang seharusnya mendapat bagian atas laba 

perusahaan.  

b. Perlakuan yang sama atas shareholders, terutama shareholders minoritas 

dan foreign shareholders, dengan memberikan informasi material secara 

penuh dan melarang self dealing serta insider trading. 

c. Peran stakeholders harus diakui dan dilindungi oleh hukum serta 

menciptakan kerjasama aktif antara perusahaan dan stakeholders dalam 

menciptakan kekayaan perusahaan, pekerjaan dan keuangan perusahaan. 

d. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi dalam segala 

hal yang material terhadap pihak-pihak dalam perusahaan, pemilik dan 

stakeholders. 
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e. Tanggungjawab dewan dalam manajemen, supervisi manajemen dan 

akuntanbilitas terhadap perusahaan dan shareholders. 

2.4.4  Manfaat Corporate Governance 

  Menurut FCGI, penerapan corporate governance dalam perusahaan akan 

membawa beberapa manfaat antata lain: 

a. Mudah untuk meningkatkan modal  

b. Rendahnya biaya modal 

c. Meningkatkan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi 

d. Memberi pengaruh positif pada harga saham 

Sedarmayanti (2007) menyatakan pelaksanaan prinsip good corporate 

governance dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut: 

a. Memaksimalkan niat perseroan bagi pemegang saham dengan cara 

menerapkan prinsip transparansi, akuntanbilitas, kewajaran dan 

responsibilitas agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara 

nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung 

investasi. 

b. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien 

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan 

komisaris, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. 

c. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota 

direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai 

moral yang tinggi dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan 

terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di 

sekitar perseroan. 

2.4.5   Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah program riset dan 

pemeringkatan penerapan konsep corporate governance (CG) pada perusahaaan 

publik dan BUMN di Indonesia. Riset ini dilakukan untuk mendokumentasi 

penerapan konsep CG di Indonesia sebagai bahan analisis dan studi dalam 

membangun dan mengembangkan konsep CG yang sesuai kondisi lokal perusahaan 

di Indonesia. Riset dan pemeringkatan ini bertujuan untuk memotivasi dunia bisnis 

dalam melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dan menumbuhkan 

partisipasi masyarakat luas bersama-sama aktif dalam mengembangkan GCG. 

Program ini dirancang untuk memicu perusahaan dalam meningkatkan kualitas 

penerapan konsep corporate governance melalui perbaikan yang 

berkesinambungan (continous improvement) dengan melaksanakan evaluasi dan 

melakukan studi banding. 

Faktor-faktor yang dinilai dalam CGPI meliputi: 

a. Komitmen yang yang menunjukkan wujud kesungguhan organ perusahaan 

dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi 

sesuai dengan prinsip GCG. 



24 

 

 
 

b. Transparansi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 

menyampaikan berbagai informasi tentang perusahaan secara tepat waktu 

dan akurat. 

c. Akuntanbilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 

mempertanggungjawabkan seluruh proses pencapaian kinerja secara 

transparan dan wajar. 

d. Responsibilitas yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 

menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan tanggungjawab 

kepada masyarakat dan lingkungan 

e. Independensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 

menjamin tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan 

terhadap partisipan lainnya  

f. Keadilan yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 

memperhatikan kepentingan pemegang saham (shareholders) dan 

pemangku kepentingan lainnya (stakeholders). 

g. Kompetensi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 

menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan otoritasnya sesuai peran 

dan fungsinya, inovatif dan kreatif. 

h. Kepemimpinan yang menujukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 

menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat mentransformasikan 

organisasi ke arah yang lebih baik. 
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i. Kemampuan bekerja sama yang menunjukkan kesungguhan organ 

perusahaan dalam menunjukkan kemampuan bekerjasamanya untuk 

mencapai tujuan bersama secara bermartabat. 

j. Visi, Misi dan Tata Nilai yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan 

untuk memahami pokok-pokok yang terkandung di dalam pernyataan visi, 

misi dan tata nilai perusahaan yang akan menjadi panduan bagi perusahaan. 

k. Moral dan Etika yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 

menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses bisnis sesuai 

dengan prinsip GCG. 

l. Strategi yang menunjukkan kesungguhan organ perusahaan dalam 

merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi sebagai 

respon terhadap perubahan agar perusahaan dapat mempertahankan 

kinerjanya secara berkelanjutan. 

2.5 Financial Distress 

2.5.1  Pengertian Financial Distress 

Financial distress (kesulitan keuangan) mempunyai banyak arti. Menurut 

Classens et al (1999) dalam Wardhani (2006) mendefinisikan perusahaan yang 

berada dalam kesulitan keuangan sebagai perusahaan yang mempunyai interest 

coverage ratio kurang dari satu. Almalia dan Kristijadi (2003) menyatakan bahwa 

perusahaan yang mengalami financial distress adalah perusahaan yang selama 

beberapa tahun mengalami laba bersih operasi (net operation income) negatif dan 

selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran dividen. 
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2.5.2   Dampak Financial Distress  

Financial distress dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan 

pembayaran (default), tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. 

Perusahaan yang mengalami financial distress (kesulitan keuangan) akan 

menghadapi kondisi : 

a. Tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali 

hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor. 

b. Perusahaan dalam kondisi tidak sovable (insolvency). 

2.5.3  Faktor Penyebab Financial Distress 

Menurut Damodaran (1997) dalam Hasymi (2007), kesulitan keuangan 

dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan keuangan perusahaan, yaitu: 

a. Faktor internal kesulitan keuangan 

Merupakan faktor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan 

perusahaan yang bersifat mikro ekonomi. Faktor internal dapat berupa: 

1) Kesulitan arus kas 

2) Besarnya jumlah hutang 

3) Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa 

tahun  

b. Faktor eksternal kesulitan keuangan 

Faktor eksternal kesulitan keuangan merupakan faktor-faktor di luar 

perusahaan yang bersifat makro ekonomi yang mempengaruhi baik secara 
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langsung terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Faktor eksternal kesulitan 

keuangan perusahaan dapat berupa kenaikan tingkat bunga pinjaman  

Menurut Lizal (2002) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan 

dan menamainya dengan Model Dasar Kebangkrutan atau Trinitas penyebab 

kesulitan keuangan. Ada tiga alasan yang mungkin mengapa perusahaan 

menjadi bangkrut, yaitu: 

a. Neoclassical model 

Pada kasus ini kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya 

tidak tepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan 

mempunyai campuran aset yang salah. 

Mengestimasi kesulitan dilakukan dengan data neraca dan 

laporan laba-rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur 

profitabilitas) dan liabilities/assets. 

b. Financial model 

Pada kasus ini campuran aset benar tapi struktur keuangan salah 

dengan batasan likuiditas. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan 

dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut 

dalam jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak 

sempurna dan struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama. 

Model ini mengestimasi kesulitan dengan indikator keuangan 

atau indikator kinerja seperti turnover/total assets, revenues/turnover, 

ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivables turnover, cash 
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flow/ total equity, debt ratio, cash flow/ liabilities-reserves, current 

ratio, acid test, current liability, turnover/employee, coverage of fixed 

assets, working capital, total equity per share, EPS ratio, dan 

sebagainya. 

c. Corporate governance model 

Kasus ini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur 

keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisien ini 

mendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensi 

dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terterpecahkan. 

2.6  Penelitian Terdahulu     

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan sukarela, 

corporate governance dan financial distress adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No  Nama Peneliti  Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Nasir dan 

Abdullah 

(2005) 

Pengaruh Corporate 

Governance dan 

Financial Distress 

terhadap 

Pengungkapan 

Sukarela 

Proporsi outside director dan 

outside blockholder memiliki 

hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela. 

Sedangkan financial distress, 

independensi komite audit, 

kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan saham tidak 

berhubungan dengan 

pengungkapan sukarela 
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No  Nama Peneliti  Judul Penelitian Hasil Penelitian 

2. Westi Meda 

Prapessi 

(2007) 

Analisis Pengaruh 

Good Corporate 

Governance, Komposisi 

Boc Independent, 

Komposisi Saham 

Publik dan Ukuran 

Perusahaan terhadap 

Disclosure Index 

CGPI, Saham Publik, Size 

perusahaan berpengaruh positif 

secara signifikan dan parsial 

terhadap DI (Disclosure Index). 

Sedangkan variabel bebas BOC 

independent tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Disclosure Index).  

3. Gedie E. 

Siagian Imam 

Ghozali (2012) 

Pengaruh Struktur dan 

Aktifitas Good 

Corporate Governance 

terhadap Luas 

Pengungkapan 

Informasi Strategis 

secara Sukarela pada 

Website Perusahaan 

yang Terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia  

Aktifitas dewan komisaris, aktifitas 

komite audit dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif 

terhadap luas voluntary disclosure. 

Sedangkan ukuran dewan 

komisaris, proporsi dewan 

komisaris dan jenis industri tidak 

berpengaruh terhadap luas 

voluntary disclosure. 

4. Sinung 

Primastuti, 

Tarmizi 

Achmad 

(2012) 

Pengaruh Corporate 

Governance dan 

Karakteristik 

Perusahaan terhadap 

Luas Pengungkapan 

Informasi Strategis 

Kepemilkan manajerial, 

kepemilikan institusional,  proporsi 

komisaris independen, ukuran 

perusahaan, leverage dan 

profitabilitas berhubungan 

signifikan terhadap luas 

pengungkapan informasi strategis. 

Sedangkan Jumlah dewan 

komisaris dan jumlah rapat dewan 

komisaris tidak berhubungan 

dengan luas pengungkapan 

informasi strategis. 

5 Riesanti Edie 

Wijaya (2009) 

Keberadaan corporate 

governance dan kondisi 

finansial distress 

terhadap voluntary 

disclosure 

Kondisi financial distress dan 

mekanisme corporate governance 

secara serentak mempengaruhi luas 

voluntary disclsure. Sedangkan 

secara parsial hanya kualitas audit 

yang mempengaruhi luas voluntary 

disclosure 
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No  Nama Peneliti  Judul Penelitian Hasil Penelitian 

6 Ratna 

Wardhani 

(2006) 

Mekanisme corporate 

governance dalam 

perusahaan yang 

mengalami 

permasalahan 

keuangan (financially 

distressed firm) 

jumlah direksi, jumlah 

komisaris, tingkat turn over dari 

direksi berpengaruh terhadap 

financial distress sedangkan 

independesnsi dewan komisaris 

dan struktur kepemilikan tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress 

7 Tri Bodroastuti 

(2009) 

Pengaruh struktur 

corporate governance 

terhadap financial 

distress 

Jumlah dewan direksi dan 

jumlah dewan komisaris 

berpengaruh terhadap financial 

distres, sedangkan kepemilikan 

publik, jumlah direksi keluar, 

kepemilikan institusional, 

kepemilikan direksi tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress 

8 Hongxia Li, 

Ainian Qi 

(2008) 

Impact Of Corporate 

Governance On 

Voluntary 

Disclosure In Chinese 

Listed Companies 

Kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh tertinggi 

terhadap pengungkapan sukarela 

Sumber : Penelitian Sebelumnya 

2.7  Kerangka Berfikir 

Laporan keuangan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan 

perusahaan dan hasil kinerja perusahaan pada saat tertentu, biasanya 

menggambarkan tentang kondisi perusahaan setahun terakhir. Laporan keuangan 

bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar laporan keuangan dapat 

bermanfaat bagi pengguna pengguna laporan keuangan, maka diperlukan 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan 
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merupakan faktor yang penting dalam hubungannya dengan pihak eksternal 

perusahaan khususnya investor yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, 

responsibilitas, dan transparansi entitas kepada investor dan stakeholders lainnya. 

Selain itu, untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara 

perusahaan dengan publik dan stakeholders lainnya diperlukan adanya 

pengungkapan lebih.  

Dalam pengungkapan sukarela laporan keuangan sangat dipengaruhi adanya 

penerapan corporate governance yang baik dalam perusahaan, karena merupakan 

salah satu alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang diperkirakan 

berhubungan dengan pengungkapan sukarela. Selain itu, faktor yang mempengaruhi 

sedikitnya luas pengungkapan informasi pada perusahaan yaitu adanya 

permasalahan keuangan (financial distress), sehingga perusahaan akan berusaha 

untuk menutupi berita tersebut agar tidak diketahui oleh pihak eksternal. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini, dapat diuraiakan bahwa penerapan 

corporate governance mempengaruhi luas voluntary disclosure. Dan kondisi 

financial distress sebagai variabel perantara (intervening) dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Model kerangka pemikiran 

 

 

 

 

Luas voluntary 

disclosure 
Corporate 

governance 

Financial 

distress 

H2 

H4 H3 

H1 
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2.8 Pengembangan Hipotesis  

2.8.1  Corporate Govenance Berpengaruh terhadap Luas Voluntary Disclosure 

melalui Financial Distress 

  Penerapan corporate governance yang baik suatu perusahaan menunjukkan 

bahwa semakin tinggi indeks corporate governance maka akan lebih banyak 

informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Namun apabila perusahaan mengalami permasalahan keuangan, informasi yang 

diungkapkan oleh perusahaan akan semakin sedikit 

 Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Corporate govenance berpengaruh positif terhadap luas voluntary disclosure 

melalui financial distress 

2.8.2  Corporate Governance Berpengaruh terhadap Luas Voluntary 

Disclosure 

 Penerapan corporate governance yang baik menunjukkan telah 

diterapkannya prinsip-prinsip GCG. Hal tersebut mengungkapkan bahwa semakin 

tinggi indeks corporate governance maka akan lebih banyak informasi yang 

diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H2 : Corporate govenance berpengaruh positif terhadap luas voluntary disclosure. 

2.8.3 Corporate Governance Berpengaruh terhadap Financial Distress 

 Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan 
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yang telah melakukan corporate governance yang baik maka kemungkinan besar 

akan terhindar dari permasalahan keuangan. 

  Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H3 : Corporate governance berpengaruh positif terhadap kondisi financial distress 

2.8.4  Financial Distress Berpengaruh terhadap Luas Voluntary Disclosure 

 Kondisi financial distress suatu perusahaan yang dicerminkan dengan  

interest coverage ratio diharapkan berhubungan dengan luasnya pengungkapan 

sukarela. Hal ini didasarkan bahwa secara finansial, perusahaan yang kuat akan 

lebih mengungkapkan informasi dibandingkan perusahaan yang lemah.  

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H4 : Kondisi financial distress berpengaruh positif terhadap luas voluntary 

disclosure 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang ikut serta dan memenuhi syarat dalam ajang Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) award pada tahun 2009, 2010, dan 2011 serta terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai obyek penelitian. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 79 perusahaan yang terdaftar di CGPI Award dari 

tahun 2009, 2010, dan 2011 yang Go Public di BEI. Ukuran penelitian ini yaitu 

sebanyak : 

2009  20  perusahaan 

2010  26 perusahaan 

2011  33 perusahaan + 

Jumlah     79 perusahaan 

3.2  Sampel 

Pemilihan sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan purposive 

sampling yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di CGPI Award  

tahun 2009, 2010 dan 2011 dengan laporan keuangan tahun 2009, 2010 dan 2011. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 
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a. Perusahaan go public yang terdaftar di BEI dan mengikuti pemeringkatan 

dalam corporate governance perception index dari tahun 2009-2011 

b. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 

Desember secara konsisten dan lengkap dari tahun 2009-2011 

c. Perusahaan yang menyampaikan data secara lengkap selama periode 

pengamatan tahun 2009-2011 berkaitan dengan corporate governance 

perception index dan kondisi kesulitan keuangan (financial distress) 

perusahaan. 

Tabel 3.1  

Prosedur Penentuan Sampel Penelitian 

Identifikasi Perusahaan  Jumlah 

Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI 

dan ikut Ajang CGPI Award 2009, 2010 

dan 2011. 

79 

Perusahaan yang tidak terdaftar dalam 

CGPI Award secara terus menerus dari 

tahun 2009 - 2011. 

 

 

(58) 

 

 

21 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan 

laporan keuangan auditan per 31 

Desember secara konsisten dan lengkap 

dari tahun 2009-2011 

 

 

(2) 

 

 

 

19 

Data tidak lengkap (2) 

Sampel penelitian 17 

 Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 
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Berdasarkan tabel 3.1 di atas diperoleh sampel penelitian sebanyak 17 

perusahaan yang terdaftar di BEI dan ikut ajang CGPI Award dari tahun 2009-

2011. Periode pengamatan dilakukan selama 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2009-2011 

sehingga unit analisis dalam penelitian ini sebanyak 51. 

3.3 Variabel Penelitian dan definisi operasional 

3.3.1  Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah luas pengungkapan 

sukarela yang yang diproksikan dengan indeks pengungkapan sukarela (IPS). 

Variabel ini mengukur berapa banyak butir dala laporan laporan tahunan yang 

diungkap oleh perusahaan. Butir-butir pengungkapan sukarela dalam laporan 

tahunan terdiri dari 33 item informasi yang telah dikembangkan oleh penelitian-

penelitian sebelumnya. Indeks pengukuran pengungkapan sukarela dilakukan dalam 

dua tahap, yaitu (1) mengembangkan daftar item pengungkapan sukarela dan (2) 

mengukur skor pengungkapan sukarela terhadap sampel laporan tahunan. 

Indeks pengungkapan sukarela merupakan perbandingan antara skor 

pengungkapan maksimum yang dicapai oleh suatu perusahaan (Amalia, 2005) 

Jumlah item pengungkapan sukarela perusahaan 

IPS = 

Total indeks pengungkapan sukarela 

 

Untuk memperjelas deskripsi luas pengungkapan sukarela laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar dalam corporate governance perception index (CGPI) 

yang menjadi objek penelitian. Distribusi Luas pengungkapan sukarela dapat dilhat 

dalam tabel 3.2 
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Tabel 3.2  

Deskripsi Variabel Luas Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan 

Tahunan Perusahaan yang Terdaftar dalam CGPI 

Indeks pengungkapan (%) Kriteria  

80% - 100,00% Sangat lengkap 

60% - 79,99% Lengkap 

40% - 59,99% Cukup lengkap 

20% - 39,99% Kurang lengkap 

0% - 19,99% Sangat kurang lengkap 

    (Rahman dan Muchsin, 2004 dalam Yusri, 2007) 

 

3.3.2  Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah indeks corporate 

governance yang dihasilkan oleh sebuah lembaga independen yang bernama The 

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Indeks ini digunakan untuk 

mengukur sejauh mana perusahaan mengimplementasikan corporate governance 

dalam lingkungan perusahaannya. Indeks ini diperoleh dari memberikan skor 

kepada perusahaan peserta dengan bobot penilaian mandiri (self assesment) sebesar 

20%, kelengkapan dokumen 20%, makalah program GCG 20%, dan observasi 

sebesar 40%. Hasil indeks ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 level yaitu pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Deskripsi Variabel Indeks Corporate Governance 

Indeks Corporate Governance Level 

85-100 Sangat terpercaya 

70-84 Terpercaya 

55-69 Cukup terpercaya 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 
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3.3.3  Variabel Intervening 

Dalam penelitian ini variabel interveningnya merupakan financial distress 

yang diproksikan dengan menggunakan interest coverage ratio. Perusahaan yang 

memiliki interest coverage ratio kurang dari satu dianngap sebagai perusahaan 

yang mengalami financial distress (Wardhani,2006). Rasio ini berfungsi sebagai 

ukuran kemampuan perusahaan membayar bunga dan menghindari kebangkrutan. 

Secara umum, semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat 

membayar bunga tanpa kesulitan.  

          Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) 

Interest coverage ratio (ICR) = 

  Beban bunga (Interest expense) 

 

Maka dapat dikelompokkan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 3.4 

Deskripsi Variabel Financial Distress 

ICR Kriteria 

<1 Non financial distress 

>1 Financial distress 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

 

Tabel 3.5 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel  Dimensi  Indikator  Skala  

Luas voluntary 

disclosure 

Laporan keuangan Jumlah item yang 

diungkapkan perusahaan 

dibagi total item  

Skala rasio 

Corporate 

governance 

The Indonesian Institute 

for Corporate 

Governance 

Corporate governance 

percepcion indeks 

Skala rasio 

Financial 

distress 

Laporan keuangan Ebit  

Beban bunga 

Skala rasio 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 
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3.4     Jenis dan Tehnik Pengumpulan data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

berasal dari laporan keuangan perusahaan go public yang terdaftar di BEI dari 

tahun 2009-2011 dan laporan CGPI tahun 2009-2011 secara berturur-turut. Laporan 

CGPI tahun 2009-2011 diperoleh dari www.iicg.org.  Metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu 

mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder. Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari item pengungkapan informasi 

dari masing-masing perusahaan, laporan CGPI dan rasio Interest Coverage. 

3.5  Analisis Data 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan 

variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum (max), minimum (min), 

standar deviasi. 

3.5.2   Uji Statistik Inferensial 

Analisis inferensial merupakan analisis penarikan kesimpulan tentang suatu 

karakteristik populasi dengan menggunakan informasi dari sampel yang diambil 

dari populasi tersebut. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian in adalah 

sebagai berikut: 

 

 

http://www.iicg.org/
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3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen, keduanya memiliki distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Dalam penelitian in digunakan normal probability plot dan uji 

Kolmogorov-Smirnov uji menguji normalitas. 

Normal probability plot membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting 

data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali, 2006) dalam penelitian ini digunakan uji K-S karena uji ini 

dapat secara langsung menyimpulkan apakah data yang ada berdistribusi normal 

secara statistik atau tidak. 

3.5.2.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel 

independen saling berhubungan secara linear. Multikolonieritas terjadi apabila 

antara variabel-variabel independen terdapat hubungan yang signifikan. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi yaitu dilihat 

dari nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi  empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali,2006). Cara kedua yaitu dengan 
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menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen jika antar variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90). Hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi 

antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. 

Multikolonieritas disebabkan karena adanya  efek kombinasi dua atau lebih variabel 

independen. 

Ada atau tidaknya multikolonieritas juga dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan lawannya variance inflation factor (VIF).  Nilai toleranceyang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (VIF = 1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance dan VIF, tetapi belum 

dapat mengetahui variabel-variabel independen apa saja yang berkorelasi. Model 

regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolonieritas atau ada hubungan 

korelasi antar variabel independennya. 

2. Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji adanya ketidaksamaan 

variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model 

regresi. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedatisitas  dan jika berbeda disebut heterokedatisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang bebas dari heteroskedatisitas. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedatisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik plot antara ZPRED (dependen) dan SRESID (residual). Jika 

terjadi pola tertentu, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedatisitas. Dan 
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sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titiknya menyebar, maka tidak 

terjadi heteroskedatisitas. 

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup  signifikan 

karena jumlah pengamatan hasil ploting. Oleh karena itu diperlukan uji statistik 

yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Pada penelitian ini juga dilakukan uji 

Glejser untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedatisitas dengan cara meregres 

nilai logaritma dari kuadrat residual terhadap variabel independen. Suatu model 

dikatakan bebas dari heteroskedatisitas apabila koefisien parameter beta dari 

persamaan regresi secara statistik tidak signifikan atau nilai probabilitas 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali,2006). 

3. Uji Autokorolasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

terdapat korelasi antara antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan waktu berkaitan satu sama 

lain. Masalah ini terjadi karena adanya residual tidak bebas dari observasi satu ke 

observasi lain (Ghozali, 2006).  

Untuk mendeteksi ada tidaknya, dilakukan dengan menggunakan alat 

analisis Durbin-Watson, sehingga diketahui nilai dl dan du dengan mencari 

berdasarkan banyak variabel (k) dan banyak sampel (n). 
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3.5.3 Pembentukan Model Analisis Jalur 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau 

analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel (model causal) yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori. 

Hasil analisis  jalur melalui dua tahap regresi yaitu:  

a. Regresi variabel independen (corporate governance) terhadap variabel 

dependen(financial distress) dengan persamaan regresi :  

X2 = b1X1 + e1  

b. Regresi variabel independen (corporate governance dan financial distress) 

terhadap variabel dependen (luas voluntary disclosure) dengan persamaan :  

Y1 = b1X1 + b2X2 + e2  

Keterangan:  

Y1 :  Luas voluntary disclosure 

X1 : Corporate governance perception index 

X2 : Financial distress 

b1 : Koefisien regresi corporate governance 

b2 : Koefisien regresi financial distress 

e1 : Nilai residu financial distress 

e2 :Nilai residua voluntary disclosure 
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3.5.4  Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis tentang koefisien 

regresi, yaitu untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Hasil pengujian tersebut akan 

memberikan dasar bagi penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian. Dengan 

asumsi hipotesis penelitian diterima, kesimpulan mengenai hipotesis setiap variabel 

independen ditentukan oleh tanda positif/negatif dan signifikansi koefisien regresi 

variabel-variabel. 

1. Uji  F 

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. Penentuan penerimaan atau penolakan 

hipotesis sebagai berikut : 

a. Apabila probabilitas > 0,05, maka semua variabel independen secara 

bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. 

b. Apabila probabilitas < 0,05, maka semua variabel independen secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. 

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual (parsial) dalam 

menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan 

dalam uji t adalah sebagai berikut: 
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a. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. Ini 

mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (luas pengungkapan sukarela). 

b. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. Ini 

berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  

3.  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel independen. 

Dalam Ghozali (2006), nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian  

4.1.1   Deskripsi Obyek Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam 

CorporateGovernance Perception Index (CGPI) Awards pada tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2011. CorporateGovernance Perception Index (CGPI) adalah hasil 

pemeringkatan atas penerapan Corporate Governance atau survei implementasi 

Corporate Governance pada perusahaan publikyang tercatat di BEI, yang dilakukan 

oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI diikiuti oleh 

Perusahaan Publik (Emiten), BUMN, Perbankan dan Perusahaan Swasta lainnya, 

program CGPI akan memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-

perusahaan yang telah menerapkan CG dalam CGPI Awards dan penobatan sebagai 

Perusahaan Terpercaya.  

  Tahapan riset dan pemeringkatan CGPI terdiri dari empat tahapan yaitu self 

assessment, kelengkapan dokumen, penyusunan makalah dan observasi. Pada 

tahapan self assessment digunakan kuesioner sebagai alat ukur yang meliputi enam 

cakupan penilaian yang mewakili lima prinsip dasar Corporate Governance. Hasil 

program riset dan pemeringkatan penerapan Corporate Governance adalah 

penilaian penilaian dan penerapan Corporate Governance yang baik pada 

perusahaan peserta dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan 
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acuan yang dibuat. Pemeringkatan CGPI didesain menjadi tiga kategori 

berdasarkan tingkat atau level terpercaya yaitu sangat terpercaya, terpercaya dan 

cukup terpercaya. Pada CGPI ini, selain kerjasama dengan majalah SWA (majalah 

bisnis), IICG juga bekerjasama dengan Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) sehingga dalam pemeringkatan CGPI dapat dilaksanakan secara lebih 

luas, dan terukur dengan dukungan hasil riset yang kredibel. 

   Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan CGPI Awards secara berturut turut ikut serta dari tahun 2009 

sampai 2011, mempublikasikan data laporan keuangan perusahaan, dan memiliki 

data lengkap terkait dengan penelitian. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria 

tersebut menghasilkan sampel sebanyak 17 perusahaan selama 3 (tiga) tahun 

pengamatan yaitu 51. 

4.1.2  Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 

 Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan 

variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum (max), minimum (min), 

standar deviasi, seperti yang terlihat dalam tabel 4.1: 
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Tabel 4.1 

Descriptive Statistics 

  CGPI FD VD 

N Valid 51 51 51 

Missing 0 0 0 

Mean 80.1588 6.8373 .8343 

Std. Deviation 7.02472 9.19776 .07710 

Minimum 68.37 -5.60 .58 

Maximum 92.15 29.63 .94 

  Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

4.1.3  Analisis Hasil Penelitian   

4.1.3.1  Luas Voluntary Disclosure 

 Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan butir-butir yang dilakukan 

secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. 

Dalam upaya meningkatkan kredibilitas perusahaan, perusahaan berusaha 

melakukan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pengungkapan sukarela 

secara luas. Hal ini untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan memahami 

upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen. 

  Berikut ini dapat diketahui deskripsi data statistik secara keseluruhan 

mengenai luas pengungkapan sukarela laporan keuangan tahunan perusahaan yang 

terdaftar dalam corporategovernance perception index (CGPI) tahun 2009-2011. 
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Tabel 4.2  

Deskriptif Statistik Variabel Luas Pengungkapan Sukarela   

Tahun Rata-rata Maksimum Minimum 

2009 0,81 0,94 0,58 

2010 0,82 0,94 0,70 

2011 0,87 0,94 0,76 

Sumber: data penelitian sekunder yang diolah (lampiran4-6) 

 

Tabel 4.3  

Distribusi Frekuensi Variabel Luas Pengungkapan Sukarela  

Indeks 

pengungkapan (%) 

Kriteria Jumlah 

perusahaan 

Persentase  

80% - 100,00% Sangat lengkap 35 68,63% 

60% - 79,99% Lengkap 15 29,41% 

40% - 59,99% Cukup lengkap 1 1,96% 

20% - 39,99% Kurang lengkap - 0,00% 

0% - 19,99% Sangat kurang lengkap - 0,00% 

Jumlah   51 100,00%  

Sumber: data penelitian sekunder yang diolah, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa rata-rata luas 

pengungkapan sukarela laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam CGPI 

untuk sampel penelitian tahun 2009 sebesar 0,81 dengan kriteria sangat lengkap. 

Nilai maksimum sebesar 0,94 dengan kriteria sangat lengkap yaitu dimiliki oleh 

perusahaan United Tractors, sedangkan nilai minimum sebesar 0,58 dengan kriteria 

cukup lengkap yaitu dimiliki oleh perusahaan Krakatau Steel. Pada tahun 2010 

menunjukkan bahwa rata-rata luas pengungkapan sukarela sebesar 0,82 dengan 

kriteria sangat lengkap. Nilai maksimum sebesar 0,94 dengan kriteria sangat 

lengkap yaitu dimiliki oleh perusahaan United Tractors, sedangkan nilai minimum 

sebesar 0,70 dengan kriteria lengkap yaitu dimiliki oleh perusahaan Bakrie 
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&Brother. Pada tahun 2011 menunjukkan bahwa rata-rata luas pengungkapan 

sukarela sebesar 0,87 dengan kriteria sangat lengkap. Nilai maksimum sebesar 0,94 

dengan kriteria sangat lengkap yaitu dimiliki oleh perusahaan United Tractors, 

sedangkan nilai minimum sebesar 0,76 dengan kriteria lengkap yaitu dimiliki oleh 

perusahaan Paronama Transportasi dan Bakrie & Brother.   

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa deskripsi data yang menjadi 

unit analisis mengenai luas pengungkapan sukarela laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang terdaftar dalam corporategovernance perception index (CGPI) 

tahun 2009-2011, diperoleh hasil 35 perusahaan (68,63%) tergolong sangat 

lengkap, 15 perusahaan (29,41%) tergolong lengkap, 1 perusahaan (1,96%) 

tergolong cukup lengkap.Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan CGPI 

secara umum dapat disimpulkan informasi yang diungkapkan dalam laporan 

keuangan sudah lengkap, baik informasi financial maupun non financial mengenai 

proyeksi perusahaan dimasa datang. 

4.1.3.2 Corporate Governance 

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelakan 

hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan 

kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini corporate governance diukur dengan 

menggunakan corporate governance perception index (CGPI). Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan 

penerapan konsep corporate governance (CG) pada perusahaaan publik dan 

BUMN di Indonesia. Indeks ini diperoleh dari memberikan skor kepada perusahaan 
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peserta dengan bobot penilaian mandiri (self assesment) sebesar 20%, kelengkapan 

dokumen 20%, makalah program GCG 20%, dan observasi sebesar 40%.  

Berikut ini dapat diketahui deskripsi data statistik secara keseluruhan 

mengenai indeks corporate governance pada perusahaan yang terdaftar dalam 

corporategovernance perception index (CGPI) tahun 2009-2011. 

Tabel 4.4 

Deskriptif Statistik Indeks Corporate Governance 

Tahun Rata-rata Maksimum Minimum 

2009 78,43 90,65 68,37 

2010 80,13 91,42 69,33 

2011 81,33 92,15 70,10 

Sumber: data penelitian sekunder yang diolah (lampiran7) 

 

Tabel 4.5  

Distribusi Frekuensi Variabel Indeks Corporate Governance 

Indeks Corporate 

Governance 

Level Jumlah 

perusahaan 

Jumlah Rata-

rata IP (%) 

85-100 Sangat terpercaya 17 33,33% 

70-84 Terpercaya 30 58,82% 

55-69 Cukup terpercaya 4 7,84% 

Jumlah   51 100,00%  

Sumber: data penelitian sekunder yang diolah, 2013 

 

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor CG untuk sampel 

penelitian tahun 2009 sebesar 78,43 dengan level terpercaya. Nilai maksimum 

sebesar 90,65 dengan levele sangat terpercaya yaitu dimiliki oleh perusahaan Bank 

Mandiri, sedangkan nilai minimum sebesar 68,37 dengan level cukup terpercaya 

yaitu dimiliki oleh perusahaan Bank Cimb Niaga. Pada tahun 2010 menunjukkan 

bahwa rata-rata skor CG sebesar 80,13 dengan level terpercaya. Nilai maksimum 
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sebesar 91,67 dengan level sangat terpercaya yaitu dimiliki oleh perusahaan Bank 

Cimb Niaga, sedangkan nilai minimum sebesar 69,33 dengan level cukup 

terpercaya yaitu dimiliki oleh perusahaan Bumi Resources. Pada tahun 2011 

menunjukkan bahwa rata-rata skor CG sebesar 81,33 dengan level terpercaya. Nilai 

maksimum sebesar 92,15 dengan level sangat terpercaya yaitu dimiliki oleh 

perusahaan Elnusa, sedangkan nilai minimum sebesar 70,10 dengan level 

terpercaya yaitu dimiliki oleh perusahaan Paronama Transportasi.   

Berdasarkan pemeringkatan atas penerapan Corporate Governance yang 

dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bahwa 

indeks corporate governance dikelompokkan menjadi 3 level yaitu level cukup 

terpercaya (55-69), level terpercaya (70-84), dan sangat terpercaya (85-100). Maka 

dapat diketahui deskripsi data yang menjadi unit analisis mengenai indeks 

corporate governance pada perusahaan yang terdaftar dalam corporate governance 

perception index (CGPI) tahun 2009-2011 yaitu pada tabel 4.5diperoleh hasil 

17perusahaan (33,33%) tergolong sangat terpercaya, 30perusahaan (58,82%) 

tergolong terpercaya, 4perusahaan (7,84%) tergolong cukup terpercaya. 

4.1.3.1 Financial Distress 

Financial distress yaitu perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan 

sebagai perusahaan yang mempunyai interest coverage ratio kurang dari 

satu.Berikut ini dapat diketahui deskripsi data statistik mengenai interest coverage 

ratio pada perusahaan yang terdaftar dalam corporategovernance perception index 

(CGPI) tahun 2009-2011. 
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Tabel 4.6 

Deskriptif Statistik Interest Coverage Ratio 

Tahun Rata-rata Maksimum Minimum 

2009 6,32 28,89 -1,22 

2010 6,08 29,63 -5,60 

2011 8,11 29,09 0,01 

Sumber: data penelitian sekunder yang diolah (lampiran8) 

 

Tabel 4.7  

Distribusi Frekuensi Variabel Financial Distress 

ICR Jumlah 

perusahaan 

Jumlah Rata-rata 

(%) 

Kriteria 

> 1 19  37,26%  financial distress 

< 1 32 62,74% non financial distress 

Jumlah 51 100,00%    

Sumber: data penelitian sekunder yang diolah, 2013 

 

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa rata-rata interest coverage ratio untuk 

sampel penelitian tahun 2009 sebesar 6,32 dengan kriteria non financial distress. 

Nilai maksimum sebesar 28,89 yaitu dimiliki oleh perusahaan United Tractors, 

sedangkan nilai minimum sebesar -1,22 yaitu dimiliki oleh perusahaan Bakrie & 

Brother. Pada tahun 2010 menunjukkan bahwa rata-rata interest coverage ratio 

sebesar 6,08 dengan kriteria non financial distress. Nilai maksimum sebesar 29,63 

yaitu dimiliki oleh perusahaan Aneka Tambang, sedangkan nilai minimum sebesar 

-5,60 yaitu dimiliki oleh perusahaan Bakrie & Brother. Pada tahun 2011 

menunjukkan bahwa rata-rata interest coverage ratio sebesar 8,11 dengan kriteria 

non financial distress. Nilai maksimum sebesar 29,09 yaitu dimiliki oleh 

perusahaan United Tractors, sedangkan nilai minimum sebesar 0,01 yaitu dimiliki 

oleh perusahaan Bakrie & Brother.   
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui deskripsi data yang menjadi 

unit analisis mengenai interest coverage ratio pada perusahaan yang terdaftar 

dalam corporate governance perception index (CGPI) tahun 2009-2011. 

Berdasarkan data pada tabel 4.7 diketahui bahwa rata-rata perusahaan yang 

terdaftar dalam corporate governance perception index (CGPI) diperoleh hasil  

19perusahaan (37,26%) memiliki interest coverage ratiokurang dari satu tergolong 

financial distress dan 32 perusahaan (62,74%) memiliki interest coverage 

ratiolebih dari satu tergolong non financial distress 

4.1.4  Statistik Inferensial  

4.1.4.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas data ini digunakan untuk menguji apakah dalam regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas data dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorof-Smirnov (K-S) 

dengan bantuan SPSS for windows Realise 16. Jika probabilitas > 0,05 maka 

distribusi dari populasi adalah normal dan jika probabilitas < 0,05 maka populasi 

tidak berdistribusi normal. 
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Tabel 4.8 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 51 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .06335753 

Most Extreme Differences Absolute .147 

Positive .079 

Negative -.147 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.048 

Asymp. Sig. (2-tailed) .222 

a. Test distribution is Normal.  

  Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

 Berdasarkan interpretasi hasil uji normalitas dengan menggunakan Tests of 

Normality Kolmogorov-Smirnov semua variabel mempunyai nilai probabilitas di 

atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan distribusi dari populasi adalah normal 

4.1.4.2  Uji Asumsi Klasik 

 Tujuan dilakukannya pengujian asumsi kalsik adalah sebagai uji prasyarat 

untuk mengetahui model analisis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai alat 

prediksi yang baik atau tidak. Uji asumsi tersebut meliputi sebagai berikut: 

1.   Uji Multikolonieritas 

  Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan yang sempurna antara variabel bebas. Model yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Regresi bebas dari gangguan 

multikolonieritas apabila nilai tolerance > 0,10 atau VIF < 10 (Ghozali,2006). 
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Tabel 4.9 

Uji Multikolonieritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CGPI .860 1.162 

FD .860 1.162 

a. Dependent Variable: VD   

   Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

  Berdasarkan hasil analisis, tidak ada variabel independen dalam 

penelitian ini yang memiliki nilai variance inflation faktor (VIF) lebih dari 

sepuluh. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan tidak adanya masalah 

multikolonier. Variabel corporate governance memiliki nilai VIF sebesar 1,162. 

Variabel financial distress memiliki nilai VIF sebesar 1,162.  

2.  Uji Heteroskedatisitas 

  Model regresi yang baik adalah yang homokedatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedatisitas atau tidak terjadi heteroskedatisitas. Cara untuk 

mendeteksinya adalah dengan cara melihat grafik scatter plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (Z-Pred) dengan residualnya (S-Resid). Dengan metode 

Glejser diketahui dengan nilai residu yang sudah di absolutkan diregresikan 

dengan masing-masing regresi bebas, dan selanjutnya menggunakan uji t dan 

hasil p value > 0,05 maka akan terjadi heteroskedatisitas demikian sebaliknya. 

  Gambar  scatter plot pada model regresi ini dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 
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  Berdasarkan grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedatisitas pada model 

regresi tersebut.    

  Berdasarkan uji Glejer dapat dilihat tabel berikut : 

Tabel 4.10 

Uji Glejser 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .075 .077  .965 .339 

CGPI .000 .001 -.052 -.335 .739 

FD .000 .001 -.118 -.764 .449 

a. Dependent Variable: Abs_res    

 Sumber: data sekunder yang diolah, 2013  
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  Tabel 4.10 Hasil uji glejser menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala 

heteroskedatisitas. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai signifikansi dari 

masing-masing variabel independennya yang lebih besar dari tingkat signifikansi 

5% (0,05)  

3.  Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi linear ada koreksi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1. Model regresi yang baik adalah yang 

terbebas dari autokorelasi. Cara mendeteksinya adalah dengan melakukan uji 

DW (Durbin Watson). Regresi bebas dari gangguan autokorelasi apabila nilai -2 

< DW < 2 

Tabel 4.11 

Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .570a .325 .297 .06466 2.090 

a. Predictors: (Constant), FD, CGPI   

b. Dependent Variable: VD   

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

  Berdasarkan tabel diatas, hasil uji autokorelasi dapat dilihat bahwa nilai 

DW (Durbin Watson) sebesar 2,090 lebih besar dari batas atas (du) 1,628 dan 

kurang dari 4 - 1,628 (4 – du). Hal ini berarti dalam model regresi linear tidak 

ada aoutokorelasi atau tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. 
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4.1.5   Pembentukan Model Analisis Jalur 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau 

analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel (model causal) yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori. 

Hasil analisis  jalur melalui dua tahap regresi yaitu:  

a. Regresi corporate governance terhadap financial distress dengan persamaan 

regresi :  

X2 = b1X1 + e1  

Berdasarkan hasil analisis regresi yang di dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Jalur Corporate Governance 

Terhadap Financial Distress 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .374a .140 .122 8.618 

a. Predictors: (Constant), CGPI   

b. Dependent Variable: FD   

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

Angka adjusted R squaremenunjukkan koefisien determinasi atau 

peranan variabel independendalam hubungan dengan variabel dependen. 

Angka adjusted R square sebesar 0,122 menunjukkan bahwa hanya 12,2% 
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variabel financial distress yang bisa dijelaskan oleh variabel corporate 

governance, sisanya 87,8% dijelaskan oleh faktor lain.  

Tabel  4.13 

Hasil Analisis Jalur Corporate Govenance 

 terhadap Financial Distress 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -32.376 13.960  -2.319 .025 

CGPI .489 .174 .374 2.819 .007 

a. Dependent Variable: FD     

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

Dari hasil di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

X2 =  0,374 X1 + 0,927 

Nilai e1 = √(1-R
2
) =   

Hasil persamaan regresi I menunjukkan nilai koefisien regresi x1 

sebesar 0,374 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan indeks 

corporate governance akan diikuti dengan kenaikan interest coverage ratio 

sebagai ukuran dari financial distress perusahaan. Nilai e1 sebesar 0,927 

merupakan variance variabel financial distress yang tidak dapat dijelaskan 

oleh variabel corporate governance. 

b.  Regresi corporate governance dan financial distress terhadap luas voluntary 

disclosure dengan persamaan :  

Y1 = b1X1 + b2X2 + e2  
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Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Jalur Corporate Governance dan Financial Distress 

Terhadap Luas Voluntary Disclosure 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .570a .325 .297 .06466 

a. Predictors: (Constant), FD, CGPI  

b. Dependent Variable: VD  

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Jalur Corporate Governance dan Financial Distress 

Terhadap Luas Voluntary Disclosure 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .490 .110  4.444 .000 

CGPI .004 .001 .370 2.897 .006 

FD .003 .001 .316 2.472 .017 

a. Dependent Variable: VD     

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

Dari hasil di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  

Y1 =  0,370 X1 + 0,316 X2  + 0,821 

Nilai e2=√(1-R
2
) =  =  

Hasil analisis regresi II menunjukkan persamaan regresi tersebut 

menunjukkan nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,370 menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan satu satuan indeks corporate governance akan diikuti dengan 
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kenaikan luas voluntary disclosure. Koefisien regresi X2 sebesar 0,316 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan interest coverage ratio 

sebagai ukuran dari financial distress perusahaan akan diikuti dengan kenaikan 

luas voluntary disclosure. Nilai e2 sebesar 0,821 menunjukkan variance luas 

voluntary disclosure yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel corporate 

governance dan financial distress. 

Hasil kedua regresi yang telah dilakukan, maka dapat dibentuk model 

analisis jalur yang disajikan pada gambar berikut: 

Gambar 4.2 

Hasil Analisis JalurCorporate Governance,Financial Distress dan Luas 

Voluntary Disclosure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bagan diatas diperoleh keterangan besarnya pengaruh langsung 

corporate governance terhadap luas voluntary disclosure sebesar 0,370 = 37%. 

dan pengaruh ini positif signifikan. Sedangkan besarnya pengaruh tidak 

langsung corporate governance terhadap luas voluntary disclosure melalui 

financial distress sebesar P2 X P3 =37,4% x 31,6% = 11,82%  

Corporate 

Governance 

Luas Voluntary 

Disclosure 

Financial Distress 

0,370 

0,316 0,374 

e1 =  0,927 

e2 =  0,821 
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4.1.6   Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis tentang koefisien 

regresi, yaitu untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.  

1.  Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa jauh semua variabel bebas 

mempengaruhi variabel terikat. Hasil uji F pada model regresi pertama dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.16 

Uji Simultan (Anova) 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .096 2 .048 11.538 .000a 

Residual .201 48 .004   

Total .297 50    

a. Predictors: (Constant), FD, CGPI    

b. Dependent Variable: VD     

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

 Berdasarkan tabel 4.13 hasil penelitian menunjukkan nilai F hitung sebesar 

11,538 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf 

signifikansi 5%. Dengan demikian secara simultan (bersama-sama) corporate 

governance dan finansial distress berpengaruh signifikan terhadap luas voluntary 

disclosure. Dengan demikian hasil ini mengindikasikan bahwa corporate 

governance dan financial distress sangat penting diperhatikan karena berpengaruh 

meningkatnya luas voluntary disclosure. 
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2.  Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Path Analysis 

 Uji statistik t dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut mana diantara satu 

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Pengambilan keputusan berdasarkan 

tingkat signifikansi 0,05.  

 Hasil analisis uji partial pengaruh corporate governance terhadap financial 

distress adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.17 

Uji Parsial Corporate Governance terhadap Financial Distress 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -32.376 13.960  -2.319 .025 

CGPI .489 .174 .374 2.819 .007 

a. Dependent Variable: FD     

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

Tabel 4.18 

Uji Parsial Corporate Governance dan Financial Distress terhadap Luas 

Voluntary Disclosure 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .490 .110  4.444 .000 

CGPI .004 .001 .370 2.897 .006 

FD .003 .001 .316 2.472 .017 

a. Dependent Variable: VD     

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa : 

a) Pengaruh Corporate Governance terhadap luas Voluntary Disclosure 

melalui Financial Distress 

Pada tabel 4.18 menunjukkan pengaruh langsung corporate 

governance terhadap luas voluntary disclosure memberikan nilai 

standarized beta (nilai path) corporate governance sebesar 0,370 atau 37% 

dan signifikan pada 0,006. Sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu 

pengaruh corporate governance terhadap luas voluntary disclosure melalui 

financial distress memberikan nilai standarized beta (nilai path) corporate 

governance sebesar 0,374 atau 37,4% signifikan pada 0,007 dan standarized 

beta (nilai path) finansial distress sebesar 0,316 atau 31,6% signifikan pada 

0,017 jadi besarnya pengaruh tidak langsung adalah 0,374 x 0,316 = 0,1182 

atau 11,82% dan lebih kecil daripada pengaruh langsung. Dari hasil analisa 

menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. 

b) Pengaruh Corporate Governance terhadap luas Voluntary Disclosure 

 Pada tabel 4.18 diketahui hasil pengujian diperoleh t-hitung 

corporate governance sebesar 2,897 dengan probabilitas 0,006 < 0,05 yang 

berarti corporate governance berpengaruh langsung positif dan signifikan 

terhadap luas voluntary disclosure. Besarnya pengaruh corporate 

governance terhadap luas voluntary disclosure sebesar 0,37 atau sebesar 

37%. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima  
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c) Pengaruh Corporate Governance terhadap Financial Distress 

  Pada tabel 4.17 diketahui hasil pengujian diperoleh t-hitung 

corporate governance sebesar 2,819 dengan probabilitas 0,007< 0,05 yang 

berarti corporate governance berpengaruh langsung positif dan signifikan 

terhadap financial distress. Besarnya pengaruh corporate governance 

terhadap financial distress sebesar 0,374 atau sebesar 37,4%. Dari hasil 

analisa menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima 

d) Pengaruh Financial Distress terhadap luas Voluntary Disclosure 

 Pada tabel 4.18 diketahui hasil pengujian diperoleh t-hitung 

financial distress sebesar 2,472 dengan probabilitas 0,017 < 0,05 yang 

berarti financial distress berpengaruh langsung positif dan signifikan 

terhadap luas voluntary disclosure. Besarnya pengaruh financial distress 

terhadap luas voluntary disclosure sebesar 0,316 atau sebesar 31,6%. Dari 

hasil analisa menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima 

 Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil berikut ini: 

Tabel 4.19 

Uji Hipotesis 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 Corporate governance berpengaruh positif terhadap 

luas voluntary disclosure melalui financial distress 

Ditolak 

H2 Corporate governance berpengaruh positif terhadap 

luas voluntary disclosure 

Diterima 

H3 Corporate governance berpengaruh positif terhadap 

financial distress 

Diterima 

H4 Financial distress berpengaruh positif terhadap luas 

voluntary disclosure 

Diterima 
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3.       Koefisien Determinasi 

 Dalam uji regresi linear berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien 

determinasi (R square) secara keseluruhan 

Tabel 4.20 

Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .570a .325 .297 .06466 

a. Predictors: (Constant), FD, CGPI  

  Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

 Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji regresi didapatkan angka koefisien 

determinasi ganda (Adjusted R Square) sebesar 0,297. Hal ini berarti bahwa ada 

keterkaitan sebesar 29,7% pengaruh variabel bebas (corporate governance dan 

financial distress) dalam menerangkan luas voluntary disclosure. Sedangkan 

sisanya (100%-29,7%=70,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar variabel 

yang diteliti 

4.2  Pembahasan 

4.2.1  Pengaruh Corporate Governance terhadap Luas Voluntary Disclosure 

melalui Financial Distress 

 Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif corporate 

governance terhadap luas voluntary disclosure melalui financial distress dan hasil 

analisis regresi dapat diketahui bahwa secara lansung corporate governance 

berpengaruh secara nyata terhadap luas voluntary disclosure. Hal ini dapat dilihat 

dari analisis regresi nilai signifikan sebesar 0,370 atau 37%. Sedangkan besarnya 
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pengaruh tidak langsung yaitu pengaruh corporate governance terhadap luas 

voluntary disclosure melalui financial distress adalah 11,82%. Hal ini dapat 

diketahii bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada pengaruh langsung 

sehingga corporate governance dapat mempengaruhi secara langsung terhadap luas 

voluntary disclosure tanpa melalui financial distress, dimana penerapan corporate 

governance yang baik suatu perusahaan akan membawa dampak semakin tinggi 

indeks corporate governance maka akan lebih banyak informasi yang diungkapkan 

oleh perusahaan dalam laporan keuangan tahunan.  

 Berdasarkan hasil dari penelitian tidak dapat membuktikan bahwa financial 

distress sebagai perantara pengaruh langsung corporate governance terhadap luas 

voluntary disclosure. Total dari pengaruh langsung dan tidak langsung yaitu 

sebesar 37% + 11,82% = 48,82%, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

luas voluntary disclosure yaitu diantanya penerapan corporate governance yang 

baik dan kondisi financial distress perusahaan. Hal ini mendukung penelitian yang 

dilakukan Wijaya (2009), Nasir dan Abdullah (2004) menyatakan bahwa 

mekanisme corporate governance dan kondisi financial distress secara serentak 

mampu mempengaruhi luas voluntary disclosure.  

 Penerapan corporate governance dalam penelitian ini diprosikan dengan 

skor CGPI, dimana penilaian dapat dijadikan indikator atau standar mutu yang 

ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat untuk 

memperoleh kepercayaan investor. Sedangkan luas voluntary disclosure 

berdasarkan indeks pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan melalui 
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item-item pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh Bappepam sesuai peraturan 

No.KEP-431/BL/2012. Sehingga kedua variabel tersebut berkaitan secara langsung  

dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan lebih memperluas 

pengungkapan informasi secara sukarela untuk memperoleh kepercayaan dari pihak 

eksternal perusahaan. Selain itu tata kelola perusahaan yang baik dapat menjaga 

kondisi keuangan perusahaan agar tetap stabil dan terhindar dari permasalahan 

keuangan (financial distress). Dan apabila perusahaan mengalami permasalahan 

keuangan, informasi yang diungkapkan oleh perusahaan akan semakin sedikit.  

4.2.2  Pengaruh Corporate Governance terhadap Luas Voluntary Disclosure 

 Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif corporate 

governance terhadap luas voluntary disclosure dan hasil analisis regresi dapat 

diketahui bahwa corporate governance berpengaruh secara nyata terhadap luas 

voluntary disclosure. Hal ini dapat dilihat dari analisis regresi, nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa corporate governance signifikan positif 

mempengaruhi luas voluntary disclosure. Hasil ini memberikan gambaran bahwa 

semakin tinggi indeks corporate governance mempengaruhi luas voluntary 

disclosure yang sangat lengkap. Begitu juga apabila indeks corporate governance 

semakin rendah maka luas voluntary disclosure juga akan berkurang.  

 Pada prinsipnya keberadaan mekanisme corporate governance memberikan 

gambaran terhadap kualitas informasi akuntansi melalui seperangkat pengaturan 

institusional dalam perusahaan (Li & Qi, 2008). Pelaporan informasi keuangan 

suatu perusahaan, sangat berhubungan dengan mekanisme corporate governance 
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yang tepat untuk meningkatkan kredibilitas voluntary disclosure. Agar pelaporan 

tersebut dapat dicapai, maka diperlukan suatu pegungkapan yang bersifat cukup, 

wajar dan lengkap sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Hal tersebut sesuai 

teori dari Sulistyanto (2003), mengenai konsep corporate governance yaitu yang 

Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan 

benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap 

semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. 

 Berdasarkan penerapan corporate governance yang diukur berdasarkan 

kriteria dalam corporate governance perception index (CGPI), maka dari itu 

perusahaan dituntut untuk melakukan pengungkapan sukarela (voluntary 

disclosure) secara lebih berdasarkan asas fairness (kewajaran), transparansi, 

akuntanbilitas dan resposibilitas. Hal ini terbukti bahwa rata-rata indeks 

pengungkapan sukarela laporan keuangan dalam penelitian ini dengan kriteria 

sangat lengkap yaitu di atas 0,80 misalnya PT. United Tractors melakukan indeks 

pengungkapan sukarela sebesar 0,94 dari tahun 2009-2011. 

 Sesuai dengan agency theory yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

antara pengungkapan dengan corporate governance, yaitu semakin besar 

pengungkapan informasi dapat menurunkan agency cost yang berasal dari asimetri 

informasi tersebut. Sehingga diperlukan pengendalian agar tercipta tata kelola yang 

baik serta diperlukan pengawasan yang maksimal dalam perusahaan. 
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 Hasil penelitian ini sesuai teori dari Khomsiyah (2003) menyatakan bahwa 

semakin baik pelaksanaan corporate governance oleh perusahaan akan memberikan 

lebih banyak informasi yang diungkapkan. Demikian juga sebaliknya, perusahaan 

yang memberikan pengungkapan yang tinggi dalam laporan tahunan akan 

menunjukkan implementasi corporate governance pada perusahaan tersebut 

semakin baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Prapessi (2008) menyatakan bahwa corporate governance secara signifikan 

berpengaruh terhadap indeks pengungkapan sukarela. Selain  itu penelitian ini juga 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Primastuti (2012) menyatakan bahwa 

mekanisme corporate governance yang terdiri dari kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi  

4.2.3  Pengaruh Corporate Governance terhadap Financial Distress 

 Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif corporate 

governance terhadap financial distress dan hasil analisis regresi dapat diketahui 

bahwa corporate governance berpengaruh secara nyata terhadap financial distress. 

Hal ini dapat dilihat dari analisis regresi nilai signifikan sebesar 0,007 < 0,05 yang 

berarti bahwa corporate governance signifikan positif mempengaruhi financial 

distress. Hasil ini memberikan gambaran bahwa semakin baik penerapan corporate 

governance berdasarkan indeks corporate governance maka tekanan kondisi 

keuangan dapat dikurangi sehingga dapat menurunkan kondisi financial distress. 

Sebaliknya apabila semakin buruk penerapan corporate governance berdasarkan 
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indeks corporate governance yang rendah maka akan meningkatkan tekanan 

kondisi keuangan perusahaan sehingga ada kemungkian perusahaan mengalami 

permasalahan keuangan (financial distress).  

 Berdasarkan penelitian ini, financial distress dapat diketahui berdasarkan 

interest coverage ratio dimana semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan 

perusahaan dapat membayar bunga tanpa kesulitan. Rata-rata perusahaan yang 

terdaftar dalam corporate governance perception index (CGPI) mempunyai nilai 

interest coverage ratio lebih dari satu yaitu 6,83 dengan kriteria tidak terjadi 

permasalahan keuangan. Sehingga terbukti bahwa perusahaan yang terdaftar dalam 

corporate governance perception index (CGPI) dapat dipercaya dalam melakukan 

melakukan penerapan corporate governance yang baik. Kurangnya penerapan 

corporate governance yang kurang baik dapat meperbesar peluang bagi pemegang 

saham pengendali untuk mentransfer kekayaan perusahaan ke dalam milik sendiri. 

Hal tersebut dikarenakan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana 

perusahaan, maka kemungkinan terjadi permasalahan keuangan (financial distress) 

pada perusahaan itu sendiri (Johnson et. Al, 2000 dalam Bodroastutu 2009). 

 Hal tersebut sesuai teori dari Lizal (2002) bahwa salah satu penyebab dari 

kesulitan keuangan (financial distress) yaitu dilihat dari bentuk tata kelola 

perusahaan (corporate governance) yang tak terpecahkan. Sehingga 

memungkinkan perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Maka 

diperlukan penerapan corporate governance yang terstruktur sesuai dengan 

kebijakan yang terdapat dalam perusahaan. Selain itu melalui mekanisme corporate 
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governance diharapkan semua keputusan yang berasal dari manajemen merupakan 

keputusan bagi kepentingan perusahaan, sehinnga terhindar dari potensi terjadinya 

kesulitan keuangan. 

  Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Wardhani (2006) bahwa mekanisme corporate governance dalam perusahaan yang 

terdiri dari ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan turn over dari 

direksi berpengaruh terhadap financial distress. Menurut beliau menyarankan 

bahwa apabila perusahaan mengalami tekanan keuangan, maka lebih baik jika 

perusahaan mengurangi jumlah direksinya sehingga koordinasinya akan lebih baik. 

Dan menambah jumlah komisaris independen agar proses monitoring dapat 

berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Bodroastuti (2009) bahwa struktur corporate governance yang 

terdiri dari jumlah dewan direksi dan jumlah dewan komisaris berpengaruh 

terhadap financial distress. 

4.2.4  Pengaruh Financial Distress terhadap Luas Voluntary Disclosure 

 Hipotesis keempat menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif financial 

distress terhadap luas voluntary disclosure dan hasil analisis regresi dapat diketahui 

bahwa financial distress berpengaruh secara nyata terhadap luas voluntary 

disclosure. Hal ini dapat dilihat dari analisis regresi nilai signifikan sebesar 0,001 < 

0,05 yang berarti bahwa financial distress signifikan positif mempengaruhi luas 

voluntary disclosure. Hasil ini memberikan gambaran bahwa apabila perusahaan 

dalam keadaan sehat atau tidak mengalami permasalahan keuangan maka semakin 
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luas  informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Dan sebaliknya apabila 

perusahaan sedang mengalami permasalahan keuangan (financial distress) maka 

informasi yang diungkap akan semakin sedikit.  

 Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa rata-rata indeks pengungkapan 

sukarela laporan keuangan dengan kriteria sangat lengkap yaitu di atas 0,80. 

Sedangkan rata-rata interest coverage ratio sebesar 6,83 dengan kriteria tidak 

mengalami permasalahan keuangan atau perusahaan berada dalam kondisi sehat. 

Perusahaan yang melakukan pengungkapan sukarela laporan keuangannya akan 

mempunyai citra yang baik bagi investor dan kreditor, karena akan mempermudah 

investor dan kreditor dalam melakukan analisa untuk berinvestasi maupun 

memberikan pinjaman modal kepada perusahaan. Sehingga antara financial distress 

berkaitan berkaitan dengan luas voluntary disclosure, dimana perusahaan dalam 

kondisi sehat cenderung untuk meningkatkan pengungkapan informasi. 

 Penelitian ini sesuai signaling theory pada voluntary disclosure yang 

membuktikan bahwa keputusan mengungkapkan suatu informasi yang lebih luas 

bagi perusahaan yang dalam kondisi sehat. Selain itu, apabila perusahaan sedang 

dalam keadaan yang baik, perusahaan akan dengan sukarela memberikan signal 

kepada para investornya. Menurut Nasir dan Abdullah (2004) menemukan bahwa 

perusahaan yang sedang dalam kondisi financial distress cenderung untuk 

mengungkapkan informasi yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang sehat.  

 Penelitian ini tidak mendukung dengan pernyataan Holder-Webb (2002) 

dalam Wijaya (2007) yang menemukan pada tahun perusahaan mengalami kondisi 



75 

 

 
 

financial distress, semua perusahaan meningkatkan pengungkapan. Penelitian ini 

juga tidak mendukung pernyataan Webb & Cohen (2007) bahwa rata-rata manajer 

perusahaan yang sedang mengalami financial distress akan meningkatkan kualitas 

pengungkapan mereka. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Wijaya (2007) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh financial 

distress terhadap luas voluntary disclosure. Menurut beliau bahwa keputusan 

mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi tidak terlepas dari 

keputusan manusiawi.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh corporate governance terhadap luas voluntary disclosure pada 

perusahaan yang terdaftar dalam CGPI dari tahun 2009-2011 melalui 

perantara financial distress, menunjukkan bahwa pengaruh langsung 

corporate governance terhadap luas voluntary disclosure lebih besar 

dibandingkan pengarug tidak langsung. Ini berarti financial distress bukan 

merupakan variabel perantara (intervening). 

2. Secara partial corporate governance berhubungan signifikan positif 

terhadap luas voluntary disclosure pada perusahaan yang terdaftar dalam 

CGPI dari tahun 2009-2011 

3. Secara partial corporate governance berhubungan positif signifikan 

terhadap financial distress pada perusahaan yang terdaftar dalam CGPI dari 

tahun 2009-2011 

4. Secara partial financial distress berpengaruh positif signifikan terhadap luas 

voluntary disclosure pada perusahaan yang terdaftar dalam CGPI dari tahun 

2009-2011. 
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5.2  Saran  

1. Pada skripsi ini, hanya diambil 17 perusahaan yang terdaftar dalam CGPI 

selama 2009-2011 secara terus menerus dan diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat menambah  tahun pengamatan agar lebih jelas 

pengaruhnya secara nyata masing-masing variabel  

2. Indikator financial distress yang diambil dari dari data keuangan laporan 

keuangan dalam penelitian ini hanya interest coverage ratio dan diharapkan 

penelitian selanjutnya dapat menambah indikator keuangan lain yang 

dijadikan variabel intervening seperi debt to equity ratio (DER) untuk 

mengetahui penggunaan hutang dalam pembiayaan perusahaan. 
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HASIL OUTPUT SPSS WINDOWS RELEASE Ver.16 

Hasil Analisis Deskriptif 

Statistics 

  CGPI FD VD 

N Valid 51 51 51 

Missing 0 0 0 

Mean 80.1588 6.8373 .8343 

Std. Deviation 7.02472 9.19776 .07710 

Minimum 68.37 -5.60 .58 

Maximum 92.15 29.63 .94 

 

Uji Normalitas 
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Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 51 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .06335753 

Most Extreme Differences Absolute .147 

Positive .079 

Negative -.147 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.048 

Asymp. Sig. (2-tailed) .222 

a. Test distribution is Normal.  

 

Uji Multikolonieritas Dan Uji Signifikansi Parameter Individual 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .490 .110  4.444 .000   

CGPI .004 .001 .370 2.897 .006 .860 1.162 

FD .003 .001 .316 2.472 .017 .860 1.162 

a. Dependent Variable: VD       

 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .570a .325 .297 .06466 2.090 

a. Predictors: (Constant), FD, CGPI   

b. Dependent Variable: VD   
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Uji heteroskedatisitas 

 

Uji Glejser 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .075 .077  .965 .339 

CGPI .000 .001 -.052 -.335 .739 

FD .000 .001 -.118 -.764 .449 

a. Dependent Variable: Abs_res    
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Uji hipotesis 

1. Uji pengaruh simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .096 2 .048 11.538 .000a 

Residual .201 48 .004   

Total .297 50    

a. Predictors: (Constant), FD, CGPI    

b. Dependent Variable: VD     

 

2. Uji regresi 

1) Analisis jalur (path analysis)  

H1 menggunakan uji regresi dilanjut dengan path analysis (analisis 

jalur)  

 

Persamaan 1 : 

FD = b1 CGPI + e1 .........(1) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .374a .140 .122 8.618 .864 

a. Predictors: (Constant), CGPI   

b. Dependent Variable: FD   
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -32.376 13.960  -2.319 .025 

CGPI .489 .174 .374 2.819 .007 

a. Dependent Variable: FD     

 

b1 = 0,374 

e1 =   

FD = 0,374 CGPI + 0,927  ............(1) 

 

Persamaan II : 

VD = b1 CGPI + b2 FD+ e2 ...........(2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .570a .325 .297 .06466 2.090 

a. Predictors: (Constant), FD, CGPI   

b. Dependent Variable: VD   

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .490 .110  4.444 .000   

CGPI .004 .001 .370 2.897 .006 .860 1.162 

FD .003 .001 .316 2.472 .017 .860 1.162 

a. Dependent Variable: VD       
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b1 = 0,370 

b2 = 0,316 

e2 =  =  

VD = 0,370 CGPI + 0,316 FD + 0,821 ........... (2) 

 

Gambar  

Hasil Analisis Jalur 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Besarnya pengaruh langsung yaitu corporate governance terhadap luas 

voluntary disclosure adalah sebesar 0,370 atau 37%. Sedangkan besarnya 

pengaruh tidak langsung yaitu pengaruh corporate governance terhadap luas 

voluntary disclosure melalui financial distress adalah P2 X P3 = 37,4% x 31,6% = 

11,82%. 

 

 

 

 

Corporate 

Governance 

Luas Voluntary 

Disclosure 

Financial Distress 

0,370 

0,316 0,374 

e1 =  0,927 

e2 =  0,821 
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2) H2 :Pengaruh corporate governance terhadap luas voluntary disclosure 

H2 : Y= bx1 + e 

H2 : VD = b CGPI + e 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .405 .110  3.675 .001 

CGPI .005 .001 .489 3.919 .000 

a. Dependent Variable: VD     

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .489a .239 .223 .06795 2.070 

a. Predictors: (Constant), CGPI   

b. Dependent Variable: VD   

 

H2 : Y = 0,489 CGPI + e 

R = 0,489 

R Square = 0,239 

Keterangan : Berarti faktor CGPI mempengaruhi VD sebesar 23,9% 

(cukup) ini artinya VD dipengaruhi faktor lain CGPI yaitu sebesar 

(100%-23,9%) = 76,1%. 

 

3) H3 : Pengaruh corporate governance terhadap financial distress 

H3 : Y= bx1 + e 

H3 : FD = b CGPI + e 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -32.376 13.960  -2.319 .025 

CGPI .489 .174 .374 2.819 .007 

a. Dependent Variable: FD     

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .374a .140 .122 8.618 .864 

a. Predictors: (Constant), CGPI   

b. Dependent Variable: FD   

 

H3 : Y = 0,374 CGPI + e 

R = 0,374 

R Square = 0,140 

Keterangan : Berarti faktor CGPI mempengaruhi FD sebesar  14%. Ini 

berarti FD dipengaruhi faktor lain selain CGPI sebesar (100%-14%) = 

86% 

 

4) Pengaruh financial distress terhadap luas voluntary disclosure 

H4 : Y= bx1 + e 

H4 : VD = bFD + e  
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .808 .012  66.544 .000 

FD .004 .001 .455 3.572 .001 

a. Dependent Variable: VD     

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .455a .207 .190 .06937 1.931 

a. Predictors: (Constant), FD   

b. Dependent Variable: VD   

 

H4 : Y = 0,455 FD + e 

R = 0,455 

R Square = 0,207 

Keterangan : Berarti faktor FD mempengaruhi VD sebesar 20,7%. Ini 

berarti VD dipengaruhi faktor lain selain FD sebesar (100%-20,7%) = 

79,3% 

 

3.   Koefisien determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 
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1 .570a .325 .297 .06466 

a. Predictors: (Constant), FD, CGPI  

 

 
Daftar item pengungkapan sukarela 

(dikembangkan berdasarkan literature Bambang Suripto 1999)  

1. Waktu pendirian 

2. Tujuan umum perusahaan 

3. Strategi perusahaan 

4. Deskripsi umum perusahaan 

5. Posisi kantor pusat atau perwakilan 

6. Lokasi pabrik 

7. Informasi mengenai status perusahaan (PMA/PMDN) 

8. Produk utama yang diproduksi perusahaan atau sub bidang perusahaan 

bergerak 

9. Merk dagang yang digunakan perusahaan 

10. Kemampuan perusahaan berproduksi per tahun 

11. Informasi mengenai pangsa pasar yang dikuasai  

12. Kinerja keuangan perusahaan (laba/rugi) 

13. Rencana investasi baru dan atau perluasan pasar 

14. Uraian mengenai estimasi hasil investasi 

15. Hutang atau bantuan yang diterima perusahaan pada periode tersebut  

LAMPIRAN 2 
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16. Pembagian dividen 

17. Kerjasama dengan perusahaan lama atau grup perusahaan 

18. Daftar stakeholder (pemegang saham) 

19. Daftar direktur perusahaan  

20. Jumlah karyawan perusahaan 

21. Penghargaan perusahaan terhadap produk tersebut 

22. Dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan 

23. Informasi mengenai tanggung jawab perusahaan  

24. Uraian mengenai program riset dan pengembangan 

25. Uraian mengenai pesanan atau kontrak yang belum direalisasi  

26. Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan kerja 

27. Informasi mengenai jaringan pemasaran 

28. Informasi nilai tambah baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif 

29. Ringkasan rasio keuangan untuk 5 tahun terakhir atau lebih 

30. Elemen-elemen laporan laba-rugi untuk tiga tahun terakhir atau lebih 

31. Elemen-elemen neraca untuk tiga tahun terakhir atau lebih 

32. Dampak inflasi terhadap perusahaan 

33. Daftar manajer senior (nama dan tanggung jawab)  

 

Teori oleh Susanto (1992), Choi dan Mueller (1992), Meek et.all (1995) dan 

Botosan (1997)dalam Prapessi(2009) 
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