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SARI 
 

Rochayati, Ida. 2010. “Pengaruh Partisipasi Ekonomi Anggota, Likuiditas, 
Leverage, Profitabilitas, dan Size terhadap Kelengkapan Pengungkapan Wajib 
Laporan Keuangan KPRI di Kota Salatiga”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Sukardi Ikhsan, 
M.Si. II. Drs. Subowo, M.Si. 
 
Kata Kunci : Pengungkapan Wajib, Partisipasi Ekonomi Anggota, 

Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Size  
 
 Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh 
peraturan yang ditetapkan badan otoriter. Pedoman penyajian dan pengungkapan 
laporan keuangan koperasi diatur dalam SAK No. 27  tahun 2007 tentang 
Akuntansi Perkoperasian. Kondisi yang sebenarnya di lapangan menujukkan 
laporan keuangan KPRI di Kota Salatiga belum sepenuhnya menerapkan PSAK 
No.27 yang meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Promosi Ekonomi 
Anggota, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini terlihat dari lima 
laporan keuangan hanya Neraca, Perhitungan Hasil Usaha dan Catatan atas 
Laporan Keuangan yang diungkapkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
adakah partsisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas dan size 
terhadap pengungakapan wajib laporan keuangan KPRI. Tujuan penelitian ini, 
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, 
leverage, profitabilitas, dan size baik secara simultan dan parsial terhadap 
pengungkapan wajib. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua KPRI di Kota Salatiga yang 
berjumlah 27 dengan 25 sampel periode pengamatan dua tahun, sehingga 
diperoleh 50 data observasi. Variabel penelitian terdiri dari partisipasi ekonomi 
anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas, size dan pengungkapan wajib. Data 
yang digunakan berupa data sekunder yang diambil dengan teknik observasi dan 
dokumentasi. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan 
program SPSS 17.0. 

Hasil penelitian menunjukkan  Secara simultan partisipasi ekonomi 
anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan size mempengaruhi kelengkapan 
pengungkapan wajib laporan keuangan. Secara parsial partisipasi ekonomi 
anggota dan profitabilitas tidak mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib 
sedangkan likuiditas, profitabilitas dan size mempengaruhi kelengkapan 
pengungkapan wajib. Besarnya Adjusted R2 adalah 0,292. Hal ini berarti bahwa 
29,2% variasi kelengkapan pengungkapan wajib dapat dijelaskan oleh variasi lima 
variabel independen. 

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu secara simultan, partisipasi ekonomi 
anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan size mempengaruhi pengungkapan 
wajib sedangkan secara parsial hanya likuiditas, leverage dan size yang 
berpengaruh. Saran bagi KPRI, mempertahankan dan meningkatkan partisipasi 
ekonomi anggota yang sudah cukup partisipan dan meningkatkan pengelolaan 
asset yang mengganggur untuk meningkatkan profitabilitas. 
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ABSTRACT 
 

Rochayati, Ida. 2010. “The Effect of Member Economy Participation, Liquidity, 
Leverage, Profitability and Size to Completeness Disclosure Duty Finance Report 
KPRI in Salatiga City.” Accounting Department, Economy Faculty. Semarang 
State University. Adviser I : Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si. II. Drs. Subowo, M.Si. 
 
Keywords :  Disclosure duty, Member Economy Participation, Liquidity,  
          Leverage, Profitability, Size  
 
 Disclosure duty constitute disclosure that requisite by regulation that 
ascertainment otority agency. Presentation guidance and disclosure report of 
cooperation regulated within SAK No.27 in 2007 about Cooperation Accounting.  
Factual condition in field exhibit finance report KPRI in Salatiga not yet fullfill 
apply PSAK No.27 that involve Balance, Calculation of Venture Result, 
Promotion of Member Economy, Cash Flow, and Notes at Finance Report. Thus 
appear from five of finance report that disclosured. The problem in this research 
Are there participation of member economy, liquidity, leverage, profitability, and 
size to disclosure duty finance report of KPRI. This aim research for know exist or 
no exist effect participation of member economy, liquidity, leverage, profitability, 
and size simultaneously and partial to disclosure duty. 
 Population on this research that is whole KPRI in Salatiga City as many as 
27 with 25 sample two years observation period, so obtained 50 observation data. 
Variabel of research involve from participation of member economy, liquidity, 
leverage, profitability, size and disclosure duty.  Data that used form of secondair 
data that taked with observation and documentation tecnique. Method of data 
analysis use double linier regression with SPSS 17.0 Program. 

Result of this research exhibit simultaneously participation of member 
economy, liquidity, leverage, and size influence completeness disclosure duty of 
finance report. Participation of member economy and profitability not influence 
completeness disclosure duty partially, whereas liquidity, profitability and size 
influence completeness disclosure duty. Magnitude Adjusted R2 value is 0.292. 
That refer 29.2% variation of completeness disclosure duty can explained by 
variation of five independent variable. 

Conclusion of this research that participation of member economy, 
liquidity, leverage, profitability, and size influence disclosure duty 
simultaneously, whereas only liquidity, leverage, and size give effcet partially. 
Recommendation to KPRI, keep and increase participation of member economy 
that yet enough participant and increase asset of management that lie iddle for 
increase profitability. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Menurut 

Munawir (2007: 2) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomuniksi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan 

dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan menurut 

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) (2007: 4) adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi, agar hal tersebut dapat dicapai diperlukan suatu 

pengungkapan yang jelas mengenai data akuntansi dan informasi lain yang 

relevan. 

Menurut Hendriksen (2002:432) ada tiga konsep mengenai pengungkapan 

laporan keuangan yaitu adequate, fair, dan full disclosure. Konsep yang paling 

sering dipraktekkan adalah aduqute disclosure (pengungkapan yang cukup) yaitu 

pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku dimana 

pada tingkat ini investor dapat menginterpretasikan angka-angka dalam laporan 

keuangan. Konsep fair disclosure (pengungkapan wajar) mengandung sasaran etis 

dengan menyediakan informasi yang layak terhadap investor potensial, sedangkan 
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full disclosure (pengungkapan penuh) merupakan pengungkapan atas semua 

informasi yang relevan. Terlalu banyak infomasi akan membahayakan karena 

penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang 

signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami. Oleh karena 

itu, Chariri dan Ghozali (2007:235) mengatakan bahwa pengungkapan yang tepat 

mengenai informasi yang penting bagi para investor dan pihak lainnya hendaknya 

bersifat cukup, wajar, dan lengkap. 

Darrough dalam Na’im dan Rakhman (2000: 73) menyatakan ada dua 

jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh 

standar, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan 

minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku, sedangkan 

pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan 

sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. 

Pengungkapan wajib dalam laporan keuangan di Indonesia ditetapkan oleh IAI 

dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).  

Sebagaimana entitas usaha lainnya koperasi juga membutuhkan jasa 

akuntansi untuk mengolah data keuangan guna menghasilkan informasi keuangan 

sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun untuk meningkatkan mutu 

pengawasan terhadap praktek pengelolaan usahanya dalam bentuk lapran 

keuangan. Pedoman dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan 

koperasi diatur dalam PSAK No. 27 tahun 2007 tentang akuntansi perkoperasian.  
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Kondisi yang sebenarnya dilapangan sesuai dengan survey awal pada  9 

KPRI di Kota Salatiga menunjukkan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 

27 tahun 2007. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian awal berdasarkan 

pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KPRI Kota Salatiga 

Tahun 2008. Laporan pertanggungjawaban pengurus belum mengungkap laporan 

arus kas dan laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan 

yang belum lengkap sehingga laporan keuangan yang diungkapkan kurang 

lengkap. Data survey awal diperoleh sebagai berikut :  

Tabel 1.1 Data Awal Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan 
KPRI di Kota Salatiga Tahun 2008 

No Nama 
KPRI Neraca PHU LPEA L.A.K CALK Σ % Kriteria 

1 Bhineka 
Karya 

22 10 0 0 1 33 45,83 Kurang 
Lengkap 

2 Daya Tirta 22 13 0 0 3 38 52,78 Cukup 
lengkap 

3 Rimba 24 9 0 0 3 36 50 Kurang 
Lengkap 

4 PLN Sektor 
Tuntang 

24 10 0 0 5 39 54,17 Cukup 
lengkap 

5 Mekar 18 8 0 0 1 27 37,50 Kurang 
Lengkap 

6 Asrie 24 10 0 0 2 36 50 Kurang 
lengkap 

7 Sponsor 17 8 0 0 4 29 40,28 Kurang 
Lengkap 

8 Makmur 17 5 0 0 2 24 33,33 Kurang 
Lengkap 

9 Dwipanti 18 8 0 2 4 32 44,44 Cukup 
lengkap 

 Rata- rata  32,67 45,37 Kurang 
Lengkap 

Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan KPRI Kota Salatiga belum sesuai dengan  PSAK 

No. 27 tahun 2007 yang harus meliputi 72 item atau 100% lengkap. Dari data 



4 

 

survey awal dari 9 KPRI di Kota Salatiga rata-rata baru mencapai 32,67 item atau 

45,37%. Harapan bahwa laporan keuangan dapat mencapai tujuannya dengan 

pengungkapan yang jelas mengenai data akuntansi dan informasi lain yang 

relevan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Adanya 

KPRI yang tidak mengungkap laporan arus kas, laporan promosi ekonmi anggota 

dan catatan atas laporan keuangan, maka tujuan khusus dari laporan keuangan itu 

sendiri tidak dapat tercapai yaitu untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil 

usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan 

GAAP (General Accepted Accounting Principle) (Accounting Principle Board 

Statement No. 4 dalam Harahap, 2003: 126).  

Kesenjangan gap pada kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

KPRI di Kota Salatiga sebesar 54,63% dipengaruhi oleh berbagai faktor.  Faktor- 

faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan wajib dalam konteks laporan 

keuangan, pendekatan kategori yang dilakukan Lang dan Lundolm (1993) dalam 

Yularto dan Chariri (2002: 2) karakteristik yang terkait meliputi : 

1. Struktur, meliputi ukuran (size) Perusahaan dan kemampuan Perusahaan untuk 

melunasi kewajibanya ( leverage). 

2. Kinerja ( Performance), meliputi likuiditas Perusahaan dan profit ( laba). 

3. Pasar ( Market ), meliputi dua faktor yaitu : 

a. Kualitatif seperti tipe Perusahaan, tipe auditor, dan status Perusahaan. 

b. Kualitatif seperti jumlah penjualan ekspor, size Perusahaan ( total aktiva) 

dan total kewajiban termasuk didalamnya umur Perusahaan.  
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Faktor- faktor yang digunakan peneliti dalam hal ini yaitu aspek struktur 

yaitu ukuran (size) perusahaan dan kemampuan Perusahaan melunasi kewajibanya 

( leverage), aspek kinerja ( Performance), yaitu likuiditas Perusahaan dan profit 

(laba) dan partisipasi ekonomi anggota. Oleh karena itu varibel yang 

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian ini 

yaitu partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan size. 

Mutis dalam Swasono (1992: 93) menjelaskan partisipasi anggota 

merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan 

ikatan pemersatu didalam koperasi. Koperasi sebagai business entity dan social 

entity dibentuk oleh anggota-anggota untuk menggapai manfaat tertentu melalui 

partisipasi. Oleh karena itu koperasi harus memiliki kegiatan-kegiatan tertentu 

untuk menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dan memacu manfaat bersama, 

ketika berbagai manfaat diperoleh melalui upaya-upaya bersama para anggota. 

Juga diharapkan manfaat dapat didistribusikan secara adil dan merata sesuai 

dengan kontribusi mereka kepada koperasi dalam aneka kegiatan koperasi.  

Faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan manurut 

Lang dan Lundolm (1993) dalam Yularto dan Chariri (2002 : 2) salah satunya 

yaitu kinerja perusahaan. Pelaporkan kinerja perusaaan dilakukan dengan cara 

mengungkapkannya dalam bentuk laporan keuangan. Semakin tinggi kinerja 

perusahaan akan semakin luas kelengkapan pengungkapan wajib laporan 

keuangannya.  Partisipasi ekonomi anggota merupakan salah satu pengukuran 

kinerja koperasi menurut Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
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(2002), jadi semakin tinggi tingkat partisipasi ekonomi anggota akan semakin 

tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya.  

Kekuatan perusahaan yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas yang tinggi 

akan berhubungan dengan tingkat pengungkapan yang tinggi. Hal tersebut 

didasarkan pada harapan bahwa kuatnya finansial suatu perusahaan akan 

cenderung memberi pengungkapan yang lebih untuk memberikan informasi yang 

lebih luas dari pada perusahaan yang memiliki kondisi finansial yang lemah. 

Selain itu perusahaan dengan kondisi finansial yang kuat diangggap mampu 

menanggung biaya-biaya yang ditimbulkan dengan adanya pengungkapan yang 

lebih luas ( Belkaoui, 2007). 

Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan cenderung untuk 

melakukan pengungkapan yang lebih karena ingin menujukkan kinerja 

Perusahaan yang kredibel (Cooke,1989) dalam Marwata (2000 : 158). Tingkat 

likuiditas yang semakin tinggi akan memicu pengungkapan laporan keuangan 

yang lebih lengkap, jadi dapat dipahami bahwa tinggi rendahnya likuiditas 

perusahaan secara positif dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangannya.  

Rasio leverage menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang 

dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi leverage suatu Perusahaan  berarti 

semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya. 

Perusahaan akan berusaha memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai 

kondisi perusahaan kepada krediturnya. Harapannya kreditur lebih mengetahui 

dan memahami perusahaan dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan.  
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Semakin tinggi tingkat leverage Perusahaan, maka akan semakin besar 

pula kemungkinan terjadinya transfer kemakmuran dari kreditur jangka panjang 

kepada pemegang saham dan manajer. Perusahaan dituntut melakukan 

pengungkapan yang lebih lengkap guna memenuhi kebutuhan informasi kreditur 

jangka panjang ( Meek dkk, 1998 dalam Nugraheni  dkk, 2002 : 78). Pernyataan 

serupa juga dikemukan oleh  Na’im dan Rakhman (2000:80), bahwa perusahaan 

dengan rasio hutang atas modal tinggi akan mengungkapkan lebih banyak 

informasi dalam laporan keuangan daripada perusahaan dengan rasio yang rendah. 

Leverage yang tinggi akan mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangannya semakin lengkap.  

Shinghvi dan Desai dalam Subiyantoro (1996:12) menyatakan bahwa 

rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer 

untuk memberikan informasi yang lebih terperinci, sebab mereka ingin 

meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong 

kompensasi terhadap manajemen. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan 

melakukan pengungkapan laporan keuangan secara berlebih. Semakin tingginya 

rasio profitabilitas perusahaan, menunjukkan semakin tingginya kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba dan semakin baik kinerja perusahaannya. 

Laba yang tinggi berarti perusahaan memiliki cukup dana untuk mengumpulkan, 

mengelompokkan dan mengolah informasi menjadi lebih bermanfaat serta dapat 

menyajikan pengungkapan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu perusahaan 

dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih berani mengungkapkan laporan, 
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sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.  

Menurut Cooke dalam Fitriani (2001:143) perusahaan besar mungkin 

memiliki biaya produksi informasi dan biaya competitive disadvantage akibat 

pengungkapan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Size koperasi dapat 

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya. Perusahaan 

yang berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir laporan 

keuangannya karena mereka memiliki lebih banyak informasi yang dapat 

diungkapkan. Perusahaan yang berukuran besar juga diduga mempunyai 

karyawan ahli berkualitas yang lebih memahami tentang pengungkapan laporan 

keuangan, sehingga  dapat dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar akan 

lebih banyak melakukan pengungkapan laporan keuangan.  

Penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu yang dilakukan oleh 

Simanjuntak dan Widiastuti (2004) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur, 

dengan menggunakan sampel 34 perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 

2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel 

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

perusahaan mampu mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

Sedangkan secara parsial dengan tingkat signifikan sebesar 5 % hanya variabel 

leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio, variabel profitabilitas dan 

porsi kepemilikan saham oleh investor luar (publik) secara signifikan positif 
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mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur. 

Nugraheni dkk (2002) menganisis faktor-faktor fundamental perusahaan 

terhadap kelengkapan laporan keuangan, dengan sampel sebanyak 76 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ. Menggunakan variabel independen seperti 

tingkat likuiditas, tingkat leverage, tingkat profitabilitas dan common stock ratio. 

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bukti empiris bahwa secara parsial dan 

secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor 

fundamental perusahaan terhadap tingkat pengungkapan perusahaan. 

Ridho Parmanto (2007) menganalisis  pengaruh efisiensi usaha, efisiensi 

anggota dan partisipasi ekonomi anggota terhadap kelengkapan pengungkapan 

wajib Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kudus. Sampel 

penelitian sebesar 20 KPRI yang menjadi anggota PKPRI Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan terdapat pengaruh 

antara efisiensi usaha, efisiensi anggota dan partisipasi ekonomi anggota terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib, sedangkan secara parsial hanya variabel 

efisiensi usaha yang berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan wajib dan 

tidak bisa untuk membuktikan adanya pengaruh antara efisiensi anggota dan 

partisipasi ekonomi anggota terhadap kelengkapan pengungkapan wajib.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wallace, Kamal Maser dan Aracelu Mora 

tahun 2007, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan pengungkapan 

Laporan Keuangan berbanding positif dengan besar perusahaan dan status 

pendaftaran, sedangkan  tingkat likuiditas tidak mempengaruhi kelengkapan 
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pengungkapan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Khaled Dahawy 

tahun 2009, hasil penelitian menunjukan bahwa hanya auditor yang berpengaruh 

signifikan pada disclousure level, sedangkan variable size, status dan leverage 

tidak mempengaruhi kelengkapan laporan keuangan.  

Berdasarkan uraian di atas, melihat pentingnya suatu pengungkapan 

laporan keuangan maka penulis tertarik untuk mengambil judul :   

“PENGARUH PARTISIPASI EKONOMI ANGGOTA, LIKUIDITAS, 

LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN SIZE TERHADAP 

KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN 

KPRI DI KOTA SALATIGA”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini 

dinyatakan dalam pertanyaan berikut : 

1. Adakah pengaruh partisipasi ekonomi anggota terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan pada KPRI di Kota Salatiga? 

2. Adakah pengaruh likuiditas terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan KPRI di Kota Salatiga?  

3. Adakah pengaruh leverage terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan KPRI di Kota Salatiga?  

4. Adakah pengaruh profitabilitas terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan KPRI di Kota Salatiga?  
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5. Adakah pengaruh size terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

KPRI di Kota Salatiga?  

6. Adakah pengaruh partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, 

profitabilitas, dan size terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

KPRI di Kota Salatiga?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh partisipasi ekonomi anggota terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan pada KPRI di Kota 

Salatiga.  

2. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh likuiditas terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan pada KPRI di Kota Salatiga.  

3. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh leverage terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan pada KPRI di Kota Salatiga.  

4. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh profitabilitas terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan pada KPRI di Kota Salatiga.  

5. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh size terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan pada KPRI di Kota Salatiga.  

6. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, 

leverage, profitabilitas dan size terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan KPRI di Kota Salatiga.   
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mempunyai 

manfaat antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari teori 

dengan keadaan yang ada di lapangan dan saling melengkapi dengan 

penelitian sebelumnya maupun yang akan dilakukan oleh para peneliti 

sesudahnya khususnya dalam mengkaji pengaruh partisipasi ekonomi anggota, 

likuiditas, leverage, profitabilitas dan size KPRI di Kota Salatiga. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi KPRI adalah sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi 

manajemen KPRI di Kota Salatiga agar partisipasi ekonomi anggota, 

likuiditas, leverage, profitabilitas, dan size lebih ditingkatkan serta dalam 

penyusunan laporan keuangan lebih mengacu pada PSAK No. 27 tahun 

2007 khususnya mengenai kelengkapan pengungkapan wajib laporan 

keuangan 

b. Bagi civitas akademika adalah sebagai bahan referensi dan sebagai 

tambahan informasi bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI PENELITIAN 

 

2.1 Pengertian Laporan Keuangan Koperasi 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Menurut 

Munawir (2007) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses 

akunansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 

keuangan dan aktivitas perusahaan tersebut. Tujuan dari laporan keuangan 

menurut IAI (2007) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang 

telah dilakukan manajemen (stewarship), atau pertanggungjawaban manajemen 

atas sumner daya yang telah dipercayakan kepadanya.  

Laporan keuangan koperasi sebagai badan usaha pada dasarnya tidak 

berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan 

usaha swasta dan badan usaha milik negara. Hanya saja, perhitungan hasil usaha 

pada koperasi harus menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan non-

anggota dan laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan 

konsolidasi.  

Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan 

keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban 

pengurus tentang tata kehidupan koperasi yang didasarkan pada PSAK No. 27 
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tahun 2007. Laporan keuangan koperasi terdiri atas neraca, perubahan hasil usaha, 

laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan 

keuangan. 

Laporan keuangan koperasi memiliki karakteristik tersendiri sebagai 

berikut (Sitio dan Tamba, 2001: 109-111):  

1. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus 

kepada para anggotanya didalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).  

2. Laporan keuangan meliputi neraca/laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil 

usaha dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif.  

3. Laporan keuangan yang disampaikan dalam RAT harus ditandatangani oleh 

semua anggota pengurus koperasi (UU No. 25 tahun 1992, pasal 36 ayat 1).  

4. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha 

(SHU) (UU No. 25 tahun 1992, pasal 45).  

5. SHU yang berasal dari transaksi anggota maupun non-anggota didistribusikan 

sesuai dengan komponen-komponen pembagian SHU yang telah diatur dalam 

AD/ART koperasi.  

6. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan kosolidasi 

dari koperasi-koperasi.  

7. Posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan SHU tercermin 

pada perhitungan hasil usaha.  

8. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan 

kewajiban anggota beserta hasil usaha dari dan untuk anggota, disamping yang 

berasal dari non-anggota.  
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9. Alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha kepada anggota 

dan non-anggota, berpedoman pada perbandingan manfaat yang diterima oleh 

anggota dan non-anggota.  

10. Modal koperasi yang dibukukan terdiri dari simpanan-simpanan, pinjaman-

pinjaman dan penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-

sumber lain.  

11. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan 

penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan 

disebut dengan SHU.  

12. Keanggotaan atau kepemilikan pada koperasi tidak dapat dipindahtangankan 

dengan dalih apapun.  

Pemakai utama dari laporan keuangan koperasi menurut Tugiman (1996: 

13) adalah para anggota koperasi itu sendiri serta pejabat pembina koperasi. 

Pemakai lain yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah 

calon anggota kopeasi, bank, kreditur, dan kantor pajak. Kepentingan pemakai 

utama laporan keuangan koperasi terutama adalah : 

1. Menilai pertanggungjawaban pengurus. 

2. Menilai prestasi pengurus. 

3. Menilai manfaat yang dbiberikan koperasi terhadap anggotanya. 

4. Menilai manfaat yang diberikan koperasi (rentabilitas, likuiditas, dan 

solvabilitas). 

5. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya, 

dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. 
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Tujuan laporan keuangan koperasi adalah untuk menyediakan informasi 

yang berguna kepada para pemakainya. IAI (2007: 4) menjelaskan bahwa laporan 

keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian 

besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua 

informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian 

masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.  

Beberapa hal yang dapat diinformasikan oleh laporan keuangan menurut 

Sitio dan Tamba (2001: 108), adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.  

2. Prestasi keuangan koperasi selama suatu periode dengan SHU dan manfaat 

keanggotaan koperasi sebagai ukuran.  

3. Transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, 

kewajiban dan kekayaan bersih dalam suatu periode. Transaksi yang berkaitan 

dengan anggota dipisahkan dengan yang non-anggota.  

4. Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan 

solvabilitas koperasi.  

Laporan keuangan koperasi seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal 

sesuai dengan tujuan koperasi, dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan Koperasi. Standar khusus untuk koperasi ini berarti 

koperasi harus menyusun laporan keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim dipakai dengan memperhatikan karakteristik koperasi 

sehingga dapat menggambarkan kemajuan dan perkembangan koperasi. 
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Berdasarkan teori tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa laporan 

keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk menggambarkan 

posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas koperasi secara keseluruhan sebagai 

pertanggungjawaban pengurus atas sumber daya yang dipercayakan dan sebagai 

sumber informasi bagi pihak- pihak yang berkepentingan untuk mengetahui 

kondisi koperasi sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan.  

2.2 Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi 

Chariri dan Ghozali (2007: 235) mengemukakan kata disclosure memiliki 

arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, 

disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang 

memerlukan, jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat karena apabila tidak 

bermanfaat tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai.  

Disclosure dikaitkan dengan laporan keuangan, maka disclosure 

mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan 

penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha. Informasi  

tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai 

kejadian- kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha 

tersebut. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan 

pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. 

Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada 

keahlian pembaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan.  
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Tiga konsep mengenai luas pengungkapan laporan keuangan menurut 

Chariri dan Ghozali (2003: 235) adalah sebagai berikut:  

1. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure)  

Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus 

dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.  

2. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure)  

Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat 

memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai 

laporan keuangan.  

3. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure)  

Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua 

informasi yang relevan. Bagi beberapa pihak, pengungkapan yang lengkap ini 

diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan, sehingga tidak bisa 

dikatakan layak. Terlalu banyak informasi akan membahayakan karena 

penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang 

signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami (Hendriksen 

dan Breda dalam Chariri dan Ghozali, 2003: 235).  

Darrough (1993) dalam Na’im dan Rakhman (2000) mengemukakan, ada 

dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan 

oleh standar, yaitu:  

a. Pengungkapan wajib (mandatory disclosure)  

Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar 

akuntansi yang berlaku, jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan 
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informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan 

untuk mengungkapkannya.  

b. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure)  

Merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh 

perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.  

Pengungkapan dalam penelitian ini terbatas pada pengungkapan wajib 

dalam laporan keuangan tahunan dengan asumsi apabila suatu transaksi/peristiwa 

tertentu tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari laporan keuangan utama, 

maka dapat diungkapkan melalui catatan atas laporan keuangan, informasi 

pelengkap, media pelaporan lain dan informasi lain.  

Kelengkapan pengungkapan adalah suatu bentuk kualitas pengungkapan. 

Imhoff dalam Mawarta (2001) mengatakan bahwa tingginya kualitas akuntansi 

akan sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan kualitas tampak sebagai 

atribut- atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Kelengkapan 

pengungkapan wajib dalam laporan keuangan koperasi ditetapkan oleh IAI dalam 

PSAK No. 27 tahun 2007 tentang Akuntansi Perkoperasian adalah sebagai 

berikut:  

1. Neraca  

Neraca menyajikan dan mengungkapkan informasi mengenai aktiva, 

kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu, untuk mempermudah 

penyajian aktiva dalam neraca, maka aktiva dikelompokkan menjadi aktiva 

lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Kewajiban 

dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan non-anggota. 
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Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, 

simpanan wajib, simpanan lain yang mempunyai karakteristik yang sama 

dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal 

sumbangan, cadangan dan SHU belum dibagi.  

2. Perhitungan Hasil Usaha  

Perhitungan hasil usaha menyajikan dan mengungkapkan informasi 

mengenai pendapatan, beban usaha dan beban perkoperasian selama periode 

tertentu. Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota 

dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Pendapatan koperasi yang 

timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto dan 

pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui 

sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi 

anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih 

antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui 

sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Beban yang ada di koperasi 

meliputi beban pokok kepada anggota, beban pokok penjualan kepada non-

anggota, beban operasi yang terdiri dari beban usaha dan beban perkoperasian, 

serta beban lain yang tidak termasuk pada kelompok tersebut.  

3. Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang 

meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo 

akhir kas pada periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, 

investasi dan pendanaan. IAI dalam PSAK No. 2 tahun 2007 menyatakan 
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laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para 

pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, 

struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan 

untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi 

dengan perubahan keadaaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan 

memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows).  

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota  

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang 

memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama 

satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu:  

a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.  

b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.  

c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.  

d. Manfaaat ekonomi dalam bentuk pembagian SHU.  

5. Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosures) yang 

memuat antara lain:  

a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:  

1) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi 

koperasi dengan anggota dan non-anggota.  

2) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang 

dan sebagainya.  
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3) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.  

b. Pengungkapan informasi lain:  

1) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang 

tercantum dalam AD dan ART maupun dalam praktik, atau yang telah 

dicapai dalam koperasi.  

2) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan 

mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan 

perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota 

dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.  

3) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi 

dengan anggota dan non-anggota.  

4) Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi 

koperasi dengan anggota dan non-anggota.  

5) Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang diperoleh 

atas dasar hibah atau sumbangan.  

6) Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.  

7) Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham 

dari perusahaa swasta.  

8) Penggunaan SHU dan penggunaan cadangan.  

9) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.  

10) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang 

berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan 

keuangan.  
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2.3 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan 

pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi 

Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan 

beradaptasi terhadap pengaruh lingkungan. Informasi kinerja perusahaan, 

terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya 

ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi perubahan 

keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan 

operasi selama periode pelaporan. Agar hal tersebut dapat dicapai diperlukan 

pengungkapan yang jelas mengenai data akuntansi dan informasi yang relevan 

(Chariri & Ghozali, 2007: 235). 

Imhoff dalam Mawarta (2001) menyatakan bahwa tingginya kualitas 

informasi akuntansi sangat erat hubungannya dengan tingkat kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan, sedangkan tingkat kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan dipengaruhi oleh karakteristik suatu perusahaan. Karakteristik 

perusahaan memberikan kontribusi terhadap tinggi  rendahnya tingkat 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Kinerja keuangan merupakan salah 

satu karakteristik perusahaan. Kinerja keuangan menggambarkan sisi keuangan 

seperti likuiditas, profitabilitas, rasio leverage. 

Faktor- faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam 

konteks laporan keuangan, pendekatan kategori yang dilakukan Lang dan 

Lundolm (1993) dalam Yularto dan Chariri (2002: 2) karakteristik yang terkait 

meliputi : 
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a. Struktur, meliputi ukuran (size) Perusahaan dan kemampuan Perusahaan untuk 

melunasi kewajibanya ( leverage). 

b. Kinerja ( Performance), meliputi likuiditas Perusahaan dan profit ( laba). 

c. Pasar ( Market ), meliputi dua faktor yaitu : 

a). Kualitatif seperti tipe Perusahaan, tipe auditor, dan status Perusahaan. 

b). Kuantitatif seperti jumlah penjualan ekspor, size Perusahaan ( total aktiva) 

dan total kewajiban termasuk didalamnya umur Perusahaan.  

Ridho Parmanto (2007) dalam penelitiannya menganalisis  pengaruh 

efisiensi usaha, efisiensi anggota dan partisipasi ekonomi anggota terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan adanya 

pengaruh antara efisiensi usaha, efisiensi anggota dan partisipasi ekonomi anggota 

terhadap kelengkapan pengungkapan wajib, sedangkan secara parsial hanya 

variabel efisiensi usaha yang berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan 

wajib dan tidak bisa untuk membuktikan adanya pengaruh antara efisiensi anggota 

dan partisipasi ekonomi anggota terhadap kelengkapan pengungkapan wajib.  

Berdasarkan teori dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor – 

faktor yang mempengaruhi kelengkapan laporan keuangan koperasi diantaranya 

adalah pertisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas dan size 

Koperasi. 
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2.4 Partisipasi Ekonomi Anggota dan Pengaruhnya terhadap 

Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan 

Koperasi 

2.4.1 Partisipasi Ekonomi Anggota 

Mutis dalam Swasono (1992: 93) menjelaskan partisipasi anggota 

merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan 

ikatan pemersatu didalam koperasi. Koperasi sebagai business entity dan social 

entity dibentuk oleh anggota-anggota untuk menggapai manfaat tertentu melalui 

partisipasi. Oleh karena itu koperasi harus memiliki kegiatan-kegiatan tertentu 

untuk menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dan memacu manfaat bersama, 

ketika berbagai manfaat diperoleh melalui upaya-upaya bersama para anggota. 

Juga diharapkan manfaat dapat didistribusikan secara adil dan merata sesuai 

dengan kontribusi mereka kepada koperasi dalam aneka kegiatan koperasi.  

Rasio partisipasi anggota koperasi menurut Departemen Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah (2002) adalah sebagai berikut:  

1. Pelunasan Simpanan Pokok (SP) Anggota  

Pelunasan SP anggota didasarkan pada prosentase pelunasan SP 

anggota yang diterima koperasi. Jumlah SP yang telah dibayar dibandingkan 

dengan jumlah SP yang seharusnya dilunasi pada tahun yang bersangkutan. 

Rumus untuk mencari pelunasan SP anggota sebagai berikut:  

Pelunasan SP Anggota =  
yaLunasngSeharusnJumlahSPya

ngDibayarJumlahSPya X 100%  
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2. Pelunasan Simpanan Wajib (SW) Anggota  

Pelunasan SW anggota didasarkan prosentase SW anggota yang 

diterima koperasi sesuai dengan AD/ART koperasi yang bersangkutan. 

Jumlah SW yang telah dibayarkan dibandingkan dengan jumlah SW yang 

dilunasi pada tahun yang bersangkutan. Rumus untuk mencari pelunasan SW 

anggota sebagai berikut:  

Pelunasan SW Anggota = 
yaLunasngSeharusnJumlahSWya

ngDibayarJumlahSWya X 100% 

3. Keterkaitan Usaha Koperasi dengan Usaha Anggota  

Keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota didasarkan pada 

usaha yang dikelola koperasi yang terkait dengan usaha anggota. Rumus untuk 

mencari keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota sebagai berikut:  

partisipasi ekonomi anggota = 
aKoperasiJumlahUsah

erasiikelolaKopUsahayangD
ggotaganUsahaAnTerkaidDen X 100% 

4. Transaksi Usaha Koperasi dengan Usaha Anggota  

Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota merupakan 

perbandingan antara transaksi yang dilakukan anggota kepada koperasi 

terhadap total transaksi koperasi. Rumus untuk mencari transaksi usaha 

koperasi dengan usaha anggota sebagai berikut:  

Transaksi Usaha Koperasi dengan Anggota = 

hnyaaksiSeluruTotalTrans
asihadapKoperAnggotaTerTransaksi

X 100% 
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5. Pengembalian Piutang  

Pengembalian piutang merupakan kemampuan koperasi dalam 

penagihan piutangnya. Rumus untuk mencari pengembalian piutang sebagai 

berikut:  

Pengembalian Piutang = 

 ( )
alanKreditTotalPenju

TahunIniumyatahunSebelNGsaldoPIUTA +×2/1 x300 x 1 Hari 

Penelitian ini menggunakan indikator transaksi usaha koperasi dengan 

usaha anggota untuk mengetahui kontribusi anggota terhadap koperasi secara 

keseluruhan. Apabila nilai partisipasi ekonomi anggota tinggi menunjukkan 

koperasi mampu memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya karena usaha 

koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan 

usaha dan kesejahteraannya.  

2.4.2 Pengaruh Partisipasi Ekonomi Anggota terhadap Kelengkapan Wajib 

Pengungkapan Laporan Keuangan  

Faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan manurut 

Lang dan Lundolm (1993) dalam Yularto dan Chariri (2002 : 2) salah satunya 

yaitu kinerja perusahaan. Pelaporkan kinerja perusaaan dilakukan dengan cara 

mengungkapkannya dalam bentuk laporan keuangan. Semakin tinggi kinerja 

perusahaan akan semakin luas kelengkapan pengungkapan wajib laporan 

keuangannya. Partisipasi ekonomi anggota merupakan salah satu pengukuran 

kinerja koperasi menurut Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
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(2002), dengan demikian semakin tinggi tingkat partisipasi ekonomi anggota akan 

semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya. 

Imhoff dalam Subiyantoro (1996:2) dalam Parmanto Ridho (2007) 

menyatakan tingginya kualitas akuntansi sangat erat hubungannya dengan 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, sedangkan kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh karakteristik suatu perusahaan 

termasuk didalamnya efisiensi usaha, efisiensi ekonomi angota dan partisipasi 

ekonomi anggota. Hubungan partisipasi ekonomi anggota adalah semakin tinggi 

rasio efisiensi anggota akan semakin tinggi pula kelengkapan pengungkapan wajib 

laporan keuangannya atau berpengaruh positif.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertisipasi ekonomi 

anggota yang tinggi menunjukkan koperasi mampu memenuhi kebutuhan 

ekonomi para anggotanya sehingga dituntut untuk memberikan informasi yang 

lebih lengkap. Hal tersebut berarti  partisipasi ekonomi anggota yang tinggi, maka 

semakin tinggi pula kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangannya untuk 

memberikan informasi kepada anggota tentang kondisi keuangan koperasi.  

 

2.5 Likuiditas dan Pengaruhnya terhadap Kelengkapan 

Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi 

2.5.1 Likuiditas 

Weston dan Brigham (1993:115) menyatakan bahwa likuiditas sebagai 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek yang jatuh tempo. Menurut Horne dan Wachowicz (1997:135) rasio 
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likuiditas membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber jangka 

pendek untuk memenuhi kewajiban tersebut. berdasarkan rasio likuiditas dapat 

diperoleh pandangan tentang keadaan solvabilitas kas pada saat ini dan 

kemampuan perusahaan untuk tetap mempertahankan solvabilitasnya. 

Munawir (2001 : 71) menyatakan rasio likuiditas adalah rasio yang 

digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka 

pendek, tetapi juga sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi 

modal kerja yang digunakan dalam perusahaan, juga penting bagi kreditor jangka 

panjang dan pemegang saham yang akhirnya atau setidak-tidaknya ingin 

mengetahui prospek dari deviden dan pembayaran bunga di masa yang akan 

datang. 

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang segera jatuh tempo dengan 

sumber jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin tinggi 

kemampuan perusahaan membayar hutang-hutang jangka pendeknya. 

Dua rasio likuiditas yang sering digunakan adalah : 

a. Rasio lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar adalah rasio yang paling sering digunakan. Menurut 

Weston dan Brigham (1993:115) dan Brigham dan Houston (2001:80) rasio 

lancar mengukur kemampuan aktiva lancar membayar hutang lancar. Aktiva 

lancar biasanya terdiri dari : kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. 

Hutang lancar terdiri dari hutang dagang, wesel bayar jangka pendek, hutang 
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jangka panjang yang segera jatuh tempo, pajak yang belum dibayar (accued) 

dan biaya-biaya yang belum dibayar (accrued) lainnya (terutama upah). 

Ang (1997:18.24) mengatakan bahwa rasio likuiditas bertujuan untuk 

mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

pendeknya dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar dapat dihitung dengan 

membagi aktiva lancar dengan hutang lancarnya. 

Rasio lancar = 
gLancarHu

arAktivaLanc
tan

X 100%  

b. Rasio cepat (Quick Ratio/Acid Test ratio) 

Rasio ini dinamakan Immediate Solvency atau cash ratio yang 

mengukur kemampuan yang sesungguhnya untuk memenuhi hutanghutangnya 

tepat pada saatnya (Munawir 2001:74). Menurut Weston dan Brigham 

(1993:116) rasio cepat dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva 

lancar dan kemudian membagi hasilnya dengan kewajiban lancar. 

Rasio cepat = 
LancargHu

PersediaanarAktivaLanc
tan

− x 100% 

Penelitian ini menggunakan current ratio karena jumlah persediaan pada 

KPRI tergolong kecil dan tidak semua KPRI mempunyai usaha pertokoan serta 

kemungkinan piutang tak tertagih juga kecil. Oleh karena itu persediaan dan 

piutang dimasukkan pengukuran tingkat likuiditas.  Hanafi dan Halim (2005:79) 

menyatakan bahwa meskipun ada beberapa masalah dalam penggunaan rasio 

lancar, serta adanya beberapa hal yang mengakibatkan interpretasi yang sulit, 

rasio lancar masih banyak digunakan untuk mengukur rasio likuiditas. Hal ini 
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disebabkan rasio lancar mempunyai  kemampuan memprediksi kebangkrutan 

yang baik. 

2.5.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Kelengkapan Pengungkapan Wajib 

Laporan Keuangan  

Tingkat likuiditas akan berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan 

wajib laporan keuangan hal tersebut didukung oleh Lang dan Lundolm (1993) 

dalam Yularto dan Chariri (2002:21) menyatakan bahwa kinerja keuangan salah 

satunya ditunjukkan dengan tingkat likuiditas yang dicapai suatu koperasi. 

Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasinya.  

Cooke (1989) dalam Fitriany (2001) menyatakan bahwa tingkat likuiditas 

yang tinggi menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan 

semacam ini cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas 

kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel, 

dengan kata lain terdapat hubungan yang positif antara tingkat likuiditas dengan 

tingkat pengungkapan laporan keuangan. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Belkoui dan Kalh dalam 

Subiyantoro (1987) bahwa kekuatan perusahaan yang ditunjukkan dengan rasio 

likuiditas yang tinggi akan berhubungan dengan tingkat pengungkapan yang 

tinggi. Terdapat hubungan yang positif antara tingkat likuiditas dengan tingkat 

pengungkapan laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 

rasio  likuiditas berpengaruh positif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan 
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wajib laporan keuangan koperasi, semakin tinggi rasio likuiditas semakin tinggi 

pula kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangannya.  

 

2.6 Leverage dan Pengaruhnya terhadap Kelengkapan 

Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi 

2.6.1 Leverage 

Leverage memperlihatkan berapa hutang yang digunakan perusahaan 

dalam operasinya (Lukas Setia, 1999:415). Menurut Ang (1997:18.34) rasio 

leverage berfungsi untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Weston dan Brigham (1993:117) mengatakan rasio 

leverage mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan 

dana yang dipinjamkan dari kreditor. Leverage menunjukkan batasan (seberapa 

besar) pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh hutangnya. 

Pembiayaan dengan utang atau leverage keuangan, memiliki tiga implikasi 

penting (Brigham dan Houston 2001:84) : 

1. Kreditor melihat kepada dana (equity) yang disediakan pemilik, untuk 

mengukur batas keamanan (margin of safety) 

2. Dengan mengumpulkan dana melalui hutang, pemilik memperoleh wewenang 

pengawasan perusahaan dengan hanya investasi yang kecil. 

3. Jika perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar atas investasi 

yang dibiayai dengan dana pinjaman di banding pembayaran bunga, maka 

pengembalian atas modal pemilik akan lebih besar. 
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Semakin tinggi rasio leverage berarti semakin besar pula proporsi 

pendanaan perusahaan yang dibiayai dari hutang. Perusahaan dengan leverage 

yang tinggi memiliki resiko menderita kerugian besar, tetapi juga mempunyai 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Sebaliknya, perusahaan 

dengan leverage yang rendah mempunyai resiko yang kecil bila perekonomian 

dalam keadaan menurun. Perusahaan tersebut juga memiliki laba rata-rata yang 

rendah jika perekonomian menarik. Keputusan tentang penggunaan leverage 

berarti menyeimbangkan kemungkinan laba yang lebih tinggi dengan naiknya 

resiko. 

Dua rasio leverage yang sering digunakan : 

a. Rasio hutang terhadap total aktiva (Debt to total asset/DTA) 

Rasio ini merupakan ratio total hutang terhadap total harta yang 

mengukur persentase total dan yang berasal dari kreditur (Lukas Setia 

1999:416). Menurut Brigham dan Houston (2001:86) rasio hutang terhadap 

aktiva mengukur presentase dana yang disediakan oleh kreditur, umumnya 

disebut rasio hutang (debt ratio). Debt ratio dihitung dengan membagi total 

hutang dengan total aktivanya. 

DTA = 
aTotalAktiv
gTotalU tan x 100% 

Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang bagi perusahaan 

dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh 

pendanaan hutang. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko keuangan. 

Semakin rendah rasio ini semakin rendah risiko keuangan perusahaan (Horne 

dan Wachowicz 1997:138). Oleh karena itu kreditur lebih menyukai rasio 
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hutang yang rendah. Berlawanan dengan kreditur, pemilik mungkin 

menginginkan rasio ini tinggi untuk memperbesar laba atau jika menaikkan 

jumlah modal berarti melepaskan sebagian pengawasan, karena bertambahnya 

jumlah pemegang saham (Weston dan Brigham 1993:118). 

b. Rasio hutang terhadap equitas (Debt to Equity Ratio/DER) 

Rasio hutang terhadap ekuitas dihitung dengan jalan membagi total 

hutang perusahaan (termasuk kewajiban lancar) dengan ekuitas pemegang 

saham (Horne dan Wachowicz 1997:137). 

DER =
riModalSendi

TotalUTANG  

Rasio hutang terhadap ekuitas berbeda-beda tergantung dari 

karakteristik bisnis dan keberagaman arus kas. Perusahaan dengan arus kas 

yang stabil biasanya memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang lebih tinggi 

daripada perusahaan dengan arus kas yang kurang stabil. Semakin rendah 

rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh 

pemegang saham dan semakin besar batas pengaman pemberi pinjaman jika 

terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian. 

2.6.2 Pengaruh Leverage terhadap Kelengkapan Pengungkapan Wajib 

Laporan Keuangan  

Tingkat leverage koperasi akan berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan hal tersebut didukung oleh Lang dan Lundolm 

(1993) dalam Yularto dan Chariri (2002:21) menyatakan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi kelengkapan laporan keuangan adalah kinerja. Kinerja  

keuangan salah satunya ditunjukkan dengan tingkat leverage yang dicapai suatu 
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koperasi, dengan semakin tinggi tingkat leverage perusahaan akan semakin tinggi 

pula tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasinya.  

Jesen dan Meckling dalam  Simanjuntak dan Lusy (2004:354) menyatakan 

bahwa perusahaan dengan rasio leverage lebih tinggi menanggung biaya 

pengawasan (monitoring cost) karena kemungkinan rugi sangat besar tetapi dapat 

menghasilkan laba yang besar, sehingga diperlukan informasi keuangan yang 

lebih komprehensif atau lebih lengkap, maka perusahaan dengan leverage yang 

tinggi akan menyediakan informasi atau pangungkapan yang lebih komprehensif 

pula.  

Meek, Robert dan Gray dalam Nugraheni (2002) menyatakan semakin 

tinggi leverage suatu perusahaan maka semakin besar pula agency cost sehingga 

perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih komprehensif. Semakin 

besar terjadinya transfer kemakmuran dari kreditur jangka panjang kapada 

pemegang saham dan manajer sehingga perusahaan dituntut untuk melakukan 

pengungkapan yang lebih lengkap guna memenuhi kebutuhan informasi kreditur 

jangka panjang. 

Shipper (1981) dalam Fitriany (2001) tambahan informasi diperlukan 

untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak- hak 

mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lenih luas 

daripada perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah. Hasil penelitian yang 

dilakukan ileh Na’im dan Rahman (2000) menunjukkan bahwa perusahaan 
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dengan rasio leverage yang tinggi akan mengungkap lebih banyak informasi 

dalam laporan keuangan daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 

leverage berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan 

keuangan koperasi. Artinya koperasi dengan rasio leverage yang tinggi akan 

cenderung melakukan pengungkapan kelengkapan wajib laporan keuangan 

koperasi yang tinggi pula, dan sebaliknya apabila rasio leverage rendah maka 

akan semakin rendah pula pengungkapan kelngkapan wajib laporan keuangan 

koperasinya. 

 

2.8  Profitabilitas dan Pengaruhnya terhadap Kelengkapan 

Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi 

2.8.1 Profitabilitas 

Menurut Brigham dan Houston (2001:89) profitabilitas adalah hasil bersih 

dari serangkaian kebijakan dan keputusan, sedangkan Horne dan Wachowicz 

(1997:147) mengatakan rasio profitabilitas menghubungkan laba dengan 

penjualan dan laba dengan investasi yang secara bersama-sama keduanya 

menunjukkan efektifitas keseluruhan operasi perusahaan. Menurut Hanafi dan 

Halim (2000:83) rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham 

tertentu. Ang (1997:18.31) mengatakan profitabilitas menunjukkan keberhasilan 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas menunjukkan 
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kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin tinggi rasio 

profitabilitas, berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba. 

Ada tiga rasio yang sering dibicarakan, yaitu : gross profit margin, return 

on total asset (ROA), dan return on equity (ROE) : 

a. gross profit margin atau margin keuntungan kotor  

Gross Profit Margin Rasio gross profit margin atau margin 

keuntungan kotor berguna untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan 

dari setiap barang yang dijual. Gross profit margin sangat dipengaruhi oleh 

harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka gross 

profit margin akan menurun, begitu pula sebaliknya. Rasio ini mengukur 

efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan 

kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien.  

Profit marjin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa 

diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya 

(ukuran efisiensi) pada periode tertentu (Hanafi dan Halim 2000:84). Marjin 

ini merupakan ukuran keuntungan penjualan perusahaan setelah menghitung 

seluruh biaya dan pajak penghasilan (Horne dan Wachowicz 1997: 147).  

Formulasi dari gross profit margin atau GPM adalah sebagai berikut:  
 

GPM = 
Penjualan

HPPPenjualan − x 100% 

Profit marjin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Rendahnya 

marjin ini tidak menunjukkan adanya masalah operasi, tetapi hanya perbedaan 
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dalam strategi pembiayaan, dan perusahaan dengan marjin laba yang rendah 

akan memiliki tingkat pengembalian yang tinggi kepada pemegang saham jika 

menggunakan leverage keuangan (Brigham dan Houston 2001: 90). 

b. Pengembalian atas total aktiva (Return On Asset /ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset yang tertentu. ROA juga sering disebut juga sebagai 

Return On Investment (ROI) (Hanafi dan Halim 2000:84). Horne dan 

Wachowicz (1997: 147) mengatakan rasio ini rasio keuntungan yang 

menghubungkan laba dengan investasi. 

Menurut Ang (1997:18.32) profitabilitas mengukur efektifitas 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva 

yang dimilikinya. Rasio pengembalian atas total aktiva dihitung dengan 

membagi laba bersih sesudah pajak dengan total aktiva. 

ROA =
aTotalAktiv

akSetelahPajLabaBersih x 100% 

Rata-rata ROA untuk koperasi dengan tingka suku bunga  tahun 2009 

yaitu 7,15% dan tahun 2008 sebesar 8,76%. ROA yang tinggi menunjukkan 

efisiensi manajemen asset/aktiva. Rendahnya rasio ini diakibatkan oleh (a) 

rendahnya basic earning power (BEP) perusahaan, (b) tingginya biaya bunga 

karena penggunaan kewajiban diatas rata-rata yang menyebabkan laba bersih 

relatif rendah. 

c. Return On Equity (ROE) 

Return on equity atau return on net worth mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan 
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atau untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan 

untuk setiap rupiah modal dari pemilik. Rasio ini dipengaruhi oleh besar 

kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini 

juga akan makin besar. Rasio laba bersih terhadap modal sendiri mengukur 

pengembalian atas ekuitas saham biasa atau tingkat pengembalian atas 

investasi pemegang saham (Brigham dan Houston 2001:91). Return On Equity 

(ROE) sering disebut sebagai rentabilitas modal sendiri (Return On Common 

Equity).  

 

Formulasi dari return on equity atau ROE adalah sebagai berikut : 

ROE = 
riModalSendi

akSetelahPajLabaBersih x 100%        

(Sawir,2001: 20)  
 

2.8.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Wajib 

Laporan Keuangan  

Tingkat profitabilitas koperasi akan berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan hal tersebut didukung oleh Lang dan Lundolm 

(1993) dalam Yularto dan Chariri (2002:21) menyatakan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi kelengkapan laporan keuangan adalah kinerja. Kinerja  

keuangan salah satunya ditunjukkan dengan tingkat profitabilitas yang dicapai 

suatu koperasi, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan akan semakin 

tinggi pula tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan 

koperasinya.  
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Shinghvi dan Desai dalam Simanjuntak dan  Lusy (2004) menyatakan 

bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para 

manajer untuk memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin 

meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong 

kompensasi terhadap manajemen. Rasio profitabilitas tinggi menunjukkan 

tingginya laba yang diperoleh perusahaan. Rasio rentabilitas yang tinggi manajer 

perusakan akan mengungkap lebih banyak laporan keuangan serta dapat 

menyajikan pengungkapan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu perusahaan 

dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih berani mengungkapkan laporan 

keuangan yang tinggi pula. 

Subiyantoro (1997) juga mengutarakan bahwa menajemen cenderung 

untuk mengungkap informasi secara terperinci ketika perusahaan mengalami 

tingkat perubahan laba tinggi. Perusahaan yang mengalami tingkat perubahan laba 

rendah, manajemen cenderung untuk menyembunyikan alasan penurunan dengan 

mengungkap lebih sedikit informasi. Hasil penelitian Suwarti (2008) 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan laporan keuangan.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan 

koperasi. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu koperasi semakin tinggi pula 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi. 
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2.9 Size dan Pengaruhnya Terhadap Kelengkapan 

Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi 

2.9.1  Size Koperasi 

Suwito dan Arleen ( 2005 ) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai 

suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut 

berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. 

Ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large 

firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm).  

Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, kategori ukuran usaha jika dilihat dari total kekayaan digolongkan 

menjadi 4 yakni: 

a. Usaha Mikro 

Apabila  memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

b. Usaha Kecil 

Apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) samapi 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

 



42 

 

c. Usaha Menengah  

Apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

d. Usaha Besar 

Apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima 

puluh milyar rupiah). 

Daniati dan Suhairi (2006) ukuran ( size ) perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan total aktiva, penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Salah 

satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran 

perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya 

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

diperolehnya. 

2.9.2 Pengaruh Size terhadap Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan 

Keuangan  

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangannya. Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih banyak 

mengungkapkan butir-butir laporan keuangannya karena mereka memiliki lebih 
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banyak informasi yang dapat diungkapkan. Perusahaan yang berukuran besar juga 

diduga mempunyai karyawan ahli berkualitas yang lebih memahami tentang 

pengungkapan laporan keuangan. Menurut Fitriyani (2001) dalam Working Paper 

Simposium Nasional Akuntansi IV secara umum perusahaan besar 

mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil karena 

menyangkut berbagai hal yaitu: 

a. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan yang menyatakan bahwa 

perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada 

perusahaan kecil. Pengungkapan informasi yang lebih banyak akan 

mengurangi biaya keagenan tersebut. 

b. Perusahaan besar menghadapi biaya politis yang lebih besar daripada 

perusahaan yang lebih kecil dan merupakan perusahaan yang banyak disorot 

oleh publik secara umum. Mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan 

bagian dari upaya untuk menjadikan akuntabilitas publik. 

c. Singhui and Desay (1971) dan Buzby (1975) menyatakan perusahaan kecil 

pada umumnya berada pada persaingan yang lebih ketat dengan perusahaan 

lain, dengan mengungkapkan jati dirinya kepada pihak eksternal dapat 

membahayakan posisinya dalam persaingan sehingga perusahaan kecil 

cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan seperti perusahaan besar. 

Suripto (1999) menyatakan bahwa perusahaan besar mungkin lebih 

memiliki pemikiran yang luas, skill karyawan yang tinggi, sumber informasi yang 

banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Berdasarkan argumen diatas dapat 
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diharapkan bahwa size perusahaan mempunyai esensi atau pengungkapan yang 

lebih luas. 

Meek dkk (1995) menyatakan variable size perusahaan paling konsisten 

berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Buzby 

(1975) menduga bahwa pada umumnya perusahaan kecil punya keterbatasan 

dalam melakukan penyampaian pengungkapan secara luas sebagai cermin 

keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan.  

Berdasarkan uraian dan teori diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran (size) 

perusahaan (dilihat dari total aktiva) berpengaruh positif dengan kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi. Semakin besar ukuran koperasi 

semakin tinggi tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangannya, 

dan semakin kecil ukuran koperasi semakin rendah tingkat kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu  

Studi tentang pengaruh partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, 

profitabilitas, dan size perusahaan secara simultan maupun parsial  terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan telah menarik banyak peneliti 

dimana hasil yang ditemukan menunjukkan adanya suatu perbedaan hasil 

penelitian satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian terdahulu tentang 

kelengkapan laporan keuangan antara lain sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No Tahun Peneliti Judul Hasil Penelitian 
1. 
 

2009 Khaled 
Dahawy  
 

Company 
Characteristics and 
Disclosure Level the 
Egyptian Story  

hanya auditor yang 
berpengaruh signifikan 
pada disclousure level, 
sedangkan variable size, 
status dan leverage tidak 
mempengaruhi 
kelengkapan laporan 
keuangan 

2. 2007 Wallace, 
Kamal 
Maser dan 
Aracelu 
Mora 

The Relations 
between the 
Comprehensiveness 
of Corporate Annual 
Report and Firm 
Characteristics in 
Spain 

• Kelengkapan 
pengungkapan Laporan 
Keuangan berbanding 
positif dengan besar 
perusahaan dan status 
pendaftaran. 

• Tingkat likuiditas tidak 
mempengaruhi 
kelengkapan 
pengungkapan laporan 
keuangan.  

3. 2010 Eka 
Okthafianan 

Pengaruh Likuiditas, 
Leverage, dan 
Profitabilitas 
terhadap 
Kelengkapan 
Pengungkapan Wajib 
pada Laporan 
Keuangan KPRI di 
Kabupaten Grobogan 
Tahun 2008 

• Secara simultan 
likuiditas, leverage, dan 
profitabilitas 
berpengaruh terhadap 
kelengkapan wajib. 

• Secara parsial likuiditas 
tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan 
wajib. Sedangkan 
leverage dan 
profitabilitas 
berpengaruh positif 
terhadap kelengkapan 
pengungkapan wajib. 

4. 2002 Nugraheni 
dkk 

Faktor-faktor 
Fundamental 
Perusahaan terhadap 
Kelengkapan 
Laporan Keuangan 

Secara parsial dan secara 
bersama-sama tidak 
terdapat pengaruh yang 
signifikan antara faktor-
faktor fundamental 
perusahaan terhadap 
tingkat pengungkapan 
perusahaan 

5. 2004 Simanjuntak Faktor-faktor yang • secara simultan variabel 
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dan 
Widiastuti 

Mempengaruhi 
Kelengkapan 
Pengungkapan 
Laporan Keuangan 
pada Perusahaan 
Manufaktur 

leverage, likuiditas, 
profitabilitas, porsi 
kepemilikan saham oleh 
publik dan umur 
perusahaan mampu 
mempengaruhi 
kelengkapan 
pengungkapan laporan 
keuangan. 
• Secara parsial hanya 
variabel leverage yang 
diproksikan dengan debtc 
to equity ratio, variabel 
profitabilitas dan porsi 
kepemilikan saham oleh 
investor luar (publik) 
secara signifikan positif 
mempengaruhi 
kelengkapan 
pengungkapan laporan 
keuangan pada 
perusahaan manufaktur. 

6. 2007 Ridho 
Parmanto 
 

Pengaruh Efisiensi 
Usaha, Efisiensi 
Anggota dan 
Partisipasi Ekonomi 
Anggota terhadap 
Kelengkapan 
Pengungkapan Wajib 
Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia 
(KPRI) di Kabupaten 
Kudus 

• Secara simultan adanya 
pengaruh antara efisiensi 
usaha, efisiensi anggota 
dan partisipasi ekonomi 
anggota terhadap 
kelengkapan 
pengungkapan wajib 

• secara parsial hanya 
variabel efisiensi usaha 
yang berpengaruh 
terhadap kelengkapan 
pengungkapan wajib 

7. 2006 M. Khafid 
dan Siam 
Juni 

Kelengkapan 
Mandatory 
Disclousure pada 
Laporan Keuangan 
Koperasi 

• Secara simultan dan 
parsial  likuiditas, 
profitabilitas dan 
solvabilitas tidak 
berpengaruh terhadap 
kelengkapan 
pengungkapan wajib 
laporan keuangan. 
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Penelitian terdahulu bermanfaat sebagai pendukung penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wallace, Kamal Maser dan Aracelu Mora tahun 

2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelengkapan pengungkapan Laporan 

Keuangan berbanding positif dengan besar perusahaan dan status pendaftaran, 

sedangkan  tingkat likuiditas tidak mempengaruhi kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Khaled Dahawy tahun 2009. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa hanya auditor yang berpengaruh signifikan pada 

disclousure level, sedangkan variable size, status dan leverage tidak 

mempengaruhi kelengkapan laporan keuangan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Widiastuti (2004) Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel leverage, likuiditas, 

profitabilitas, porsi kepemilikan saham oleh publik dan umur perusahaan mampu 

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, sedangkan secara 

parsial hanya variabel leverage yang diproksikan dengan debtc to equity ratio, 

variabel profitabilitas dan porsi kepemilikan saham oleh investor luar (publik) 

secara signifikan positif mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur. 

Berdasarkan penelitian Nugraheni dkk (2002) ditemukan bukti empiris 

bahwa secara parsial dan secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara faktor-faktor fundamental perusahaan terhadap tingkat 

pengungkapan perusahaan. 
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Ridho Parmanto (2007) menganalisis  pengaruh efisiensi usaha, efisiensi 

anggota dan partisipasi ekonomi anggota terhadap kelengkapan pengungkapan 

wajib Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan adanya pengaruh 

antara efisiensi usaha, efisiensi anggota dan partisipasi ekonomi anggota terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib, sedangkan secara parsial hanya variabel 

efisiensi usaha yang berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan wajib dan 

tidak bisa untuk membuktikan adanya pengaruh antara efisiensi anggota dan 

partisipasi ekonomi anggota terhadap kelengkapan pengungkapan wajib.  

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan bermanfaat mandukung dan 

memperkuat hasil penelitian pertisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, 

profitabilitas dan size terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan 

keuangan KPRI di Kota Salatiga. 

 

2.11 Kerangka Berfikir 

Salatiga merupakan kota kecil yang terletak ditengah – tengah Kabupaten 

Semarang, yang kegiatan ekonominya tidak kalah dengan kota – kota besar. 

Terbukti pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri Kota Salatiga dinobatkan 

sebagai salah satu Kota Koperasi. Koperasi yang terdapat di Kota Salatiga 

sangatlah banyak, baik dari KPRI, KOPKAR, KOPOTREN, KUD, KSU, dan 

sebagainya. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan salah satu 

koperasi yang ada di Kota Salatiga, yang beranggotakan pegawai – pegawai pada 

setiap instansi. KPRI dikelola oleh orang-orang terpelajar, dan welcome dalam 
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artian memberikan kesempatan untuk dapat melakukan penelitian tanpa dipersulit 

untuk peminjaman data. Bidang usaha pada KPRI pada umumya usaha simpan 

pinjam, toko dan jasa, sebagaimana entitas usaha lainnya koperasi juga wajib 

menyusun laboran keuanganya. 

Pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Indonesia diatur dalam 

PSAK No. 27 tahun 2007 tentang akuntansi perkoperasian. Sesuai SAK No.27 

tahun 2007 laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, 

laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan 

keuangan . 

Kondisi yang sebenarnya dilapangan sesuai dengan survey awal 

menunjukkan pada  9 KPRI Kota Salatiga belum sepenuhnya menerapkan PSAK 

No. 27 tahun 2007. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian awal yang dilakukan 

pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KPRI Kota Salatiga 

Tahun 2008 dapat diketahui bahwa kelengkpan pengungkapan laporan keuangan 

KPRI Kota Salatiga belum seutuhnya sesuai dengan  PSAK No. 27 tahun 2007 

yang harus meliputi 72 item atau 100% lengkap. Berdasarkan data survey awal 

dari 9 KPRI di Kota Salatiga rata-rata baru mencapai 32,67 item atau 45,37%. 

Harapan bahwa laporan keuangan dapat mencapai tujuannya dengan 

pengungkapan yang jelas mengenai data akuntansi dan informasi lain yang 

relevan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Adanya 

KPRI yang tidak mengungkap laporan arus kas, laporan promosi ekonomi 

anggota dan catatan atas laporan keuangan,  maka tujuan khusus dari laporan 

keuangan itu sendiri tidak dapat tercapai yaitu untuk menyajikan laporan posisi 
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keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan 

sesuai dengan GAAP (General Accepted Accounting Principle) (Accounting 

Principle Board Statement No. 4 dalam Harahap, 2003: 126).  

Masih rendahnya kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan 

koperasi dapat ditingkatkan atau diatasi dengan cara meningkatkan partisipasi 

ekonomi anggota, meningkatkan likuiditas, meningkatkan leverage, meningkatkan 

profitabilitas, dan meningkatkan size koperasi. 

Faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan manurut 

Lang dan Lundolm (1993) dalam Yularto dan Chariri (2002 : 2) salah satunya 

yaitu kinerja perusahaan. Pelaporkan kinerja perusaaan dilakukan dengan cara 

mengungkapkannya dalam bentuk laporan keuangan. Semakin tinggi kinerja 

perusahaan akan semakin luas kelengkapan pengungkapan wajib laporan 

keuangannya. Kinerja koperasi menurut Departemen Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah (2002) diantaranya diukur dengan rasio partisipasi ekonomi 

anggota. Semakin meningkatnya kinerja koperasi akan mengungkap laporan 

keuangan yang lebih luas dimana sebagai bentuk pelaporan kinerja koperasi. 

demikian semakin tinggi tingkat partisipasi ekonomi anggota akan semakin tinggi 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya. 

Meningkatnya likuiditas akan memicu koperasi untuk mengungkapkan 

lebih banyak laporan keuangan koperasi hal ini didukung pernyataan Cooke 

(1989) dalam Fitriany (2001) bahwa tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan 

kuatnya kondisi keuangan perusahaan.  Perusahaan semacam ini cenderung untuk 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena 
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ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel, dengan kata lain terdapat 

hubungan yang positif antara tingkat likuiditas dengan tingkat pengungkapan 

laporan keuangan. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Belkoui dan Kalh dalam 

Subiyantoro (1987) bahwa kekuatan perusahaan yang ditunjukkan dengan rasio 

likuiditas yang tinggi akan berhubungan dengan tingkat pengungkapan yang 

tinggi. Terdapat hubungan yang positif antara tingkat likuiditas dengan tingkat 

pengungkapan laporan keuangan. 

Meningkatnya rasio leverage koperasi akan lebih banyak mengungkap 

laporan keuangan dengan tujuan untuk meyakinkan para investor memberikan 

utang jangka panjang. Hal tersebut didukung pernyataan Meek, Robert dan Gray 

dalam Nugraheni (2002) bahwa semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka 

semakin besar pula agency cost sehingga perusahaan akan melakukan 

pengungkapan yang lebih komprehensif. Semakin besar terjadinya transfer 

kemakmuran dari kreditur jangka panjang kapada pemegang saham dan manajer 

sehingga perusahaan dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih lengkap 

guna memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. 

Semakin meningkatnya laba yang dihasilkan koperasi akan semakin tinggi 

tingkat rentabilitas koperasi, yang akan memicu pengurus mengungkapkan 

laporan keuangan yang lebih luas. Hal tersebut didukung pernyataan Shinghvi dan 

Desai dalam Simanjuntak dan  Lusy (2004) bahwa rentabilitas ekonomi dan profit 

margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi 

yang lebih terinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas 
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perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. Rasio profitabilitas 

tinggi menunjukkan tingginya laba yang diperoleh perusahaan, rasio rentabilitas 

yang tinggi manajer perusahaan akan mengungkap lebih banyak laporan keuangan 

serta dapat menyajikan pengungkapan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu 

perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih berani mengungkapkan 

laporan keuangan yang tinggi pula. 

Subiyantoro (1997) juga mengutarakan bahwa menajemen cenderung 

untuk mengungkap informasi secara terperinci ketika perusahaan mengalami 

tingkat perubahan laba tinggi. Sebaliknya yang perusahaan mengalami tingkat 

perubahan laba rendah, manajemen cenderung untuk menyembunyikan alasan 

penurunan dengan mengungkap lebih sedikit informasi.  

Meningkatnya total aktiva suatu koperasi yang akan berdampak pada size 

koperasi akan semakin besar pula, yang diharapkan akan mengungkap lebih luas 

laporan keuangannya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Suripto (1999) 

bahwa perusahaan besar mungkin lebih memiliki pemikiran yang luas, skill 

karyawan yang tinggi, sumber informasi yang banyak dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Berdasarkan argumen diatas dapat diharapkan bahwa size 

perusahaan mempunyai esensi atau pengungkapan yang lebih luas. 

Meek dkk (1995) menyatakan variable size perusahaan paling konsisten 

berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Buzby 

(1975) menduga bahwa pada umumnya perusahaan kecil punya keterbatasan 

dalam melakukan penyampaian pengungkapan secara luas sebagai cermin 

keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan.  
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Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak 

dan Widiastuti (2004) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur, dengan 

menggunakan sampel 34 perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2002. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel leverage, likuiditas, 

profitabilitas, porsi kepemilikan saham oleh publik dan umur perusahaan mampu 

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Secara parsial 

dengan tingkat signifikan sebesar 5 % hanya variabel leverage yang diproksikan 

dengan debt to equity ratio, variabel profitabilitas dan porsi kepemilikan saham 

oleh investor luar (publik) secara signifikan positif mempengaruhi kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. 

Nugraheni dkk (2002) menganilis faktor-faktor fundamental perusahaan 

terhadap kelengkapan laporan keuangan. Sampel sebanyak 76 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ, menggunakan variable independen seperti 

tingkat likuiditas, tingkat leverage, tingkat profitabilitas dan common stock ratio. 

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bukti empiris bahwa secara parsial dan 

secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor 

fundamental perusahaan terhadap tingkat pengungkapan perusahaan. 

Ridho Parmanto (2007) menganalisis  pengaruh efisiensi usaha, efisiensi 

anggota dan partisipasi ekonomi anggota terhadap kelengkapan pengungkapan 

wajib Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kudus. Sampel 

penelitian sebanyak 20 KPRI yang menjadi anggota PKPRI Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan adanya pengaruh 
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antara efisiensi usaha, efisiensi anggota dan partisipasi ekonomi anggota terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib, sedangkan secara parsial hanya variabel 

efisiensi usaha yang berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan wajib dan 

tidak bisa untuk membuktikan adanya pengaruh antara efisiensi anggota dan 

partisipasi ekonomi anggota terhadap kelengkapan pengungkapan wajib.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wallace, Kamal Maser dan Aracelu Mora 

tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelengkapan pengungkapan 

Laporan Keuangan berbanding positif dengan besar perusahaan dan status 

pendaftaran, sedangkan  tingkat likuiditas tidak mempengaruhi kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan.  

Penelitian yang dilakukan Khaled Dahawy tahun 2009, hasil penelitian 

menunjukan bahwa hanya auditor yang berpengaruh signifikan pada disclousure 

level, sedangkan variable size, status dan leverage tidak mempengaruhi 

kelengkapan laporan keuangan.  

Berdasarkan uraian  diatas peneliti merasa perlu untuk mencari bukti 

empiris partisipasi ekonomi anggota, rasio likuiditas, rasio leverage, rasio 

profitabilitas dan size secara simultan dan parsial mempengaruhi kelengkapan 

pengungkapan wajib KPRI di Kota Salatiga yang merupakan badan usaha yang 

tidak hanya berorientasi pada laba (profit oriented) melainkan juga pada manfaaat 

(benefit oriented).  
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Kerangka berpikir diatas dapat diilustrasikan pada skema berikut ini: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

2.12 HIPOTESIS 

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yanga diperkirakan secara 

logis diantara atau dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang 

dapat diuji. (Sekaran, 2006 :135) Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

H1     : Ada pengaruh secara positif partisipasi ekonomi anggota terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI. 

H2          :  Ada pengaruh secara positif likuiditas terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI. 

Kelengkapan 
Pengungkapan 
Wajib Koperasi 

(Y) 

Rasio Likuiditas 
X2 

Rasio Rentabilitas 
X3 

Partisipasi 
Ekonomi Anggota 

X1 

Rasio Leverage 
X4 

Size  
X5 
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H3          :  Ada pengaruh secara positif leverage terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI. 

H4          :  Ada pengaruh secara positif profitabilitas terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI. 

H5          :  Ada pengaruh secara positif size terhadap kelengkapan pengungkapan 

wajib laporan keuangan KPRI. 

H6   : Ada pengaruh partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, 

profitabilitas dan size terhadap kelengkapan pengungkapan wajib 

laporan keuangan KPRI.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian kuantitatif menurut 

(Sugiyono, 2009 : 14) yang merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

filsafat positivisme dimana memandang realitas/gejala/fenomena dapat 

diklasifikasikan,relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala 

bersifat sebab akibat. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan 

masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. 

Hipotesisi tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk 

mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian.  

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisi secara kuantitatif dengan 

menggunakan statisktik deskriptif dan inferensial sehingga dapat disimpulkan 

hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Pengolahan data menggunakan 

bantuan SPSS versi 17.0 for windows. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 2006:130). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KPRI yang terdapat di Kota Salatiga 
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yang telah berbadan hukum dan terdaftar di Desperindagkop dan UKM Kota 

Salatiga. 

Adapun daftar populasi KPRI di Kota Salatiga adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Daftar KPRI Kota Salatiga 
NO. NAMA KPRI ALAMAT 

1 KPRI ASRI  Jl. Hasanudin 
2 KPRI DWI ULAR  Jl. Brigjen. Sudiarto 
3 KPRI SPONSOR  Jl. Nakula Sadewa 
4 KPRI DWI PANTI  Jl. Diponegoro 
5 KPRI KEKAL  Jl. Yos Sudarso 
6 KPRI ADHYAKSA  Jl. Jend. Sudirman 
7 KPRI DAYA TIRTA  Jl. Tentara Pelajar 
8 KPRI SEJAHTERA  Jl. Kridanggo 
9 KPRI BHAKTI HUSADA  Jl. Hasanudin 

10 KPRI RIAS  Jl. Letjen. Sukowati 
11 KPRI DIMAS  Jl. Letjen, Sukowati 
12 KPRI AL IKHLAS  Jl. Diponegoro 
13 KPRI MEKAR NIAGA SEJAHTERA  Jl. Letjen. Sukowati 
14 KPRI BHINEKA KARYA  Jl. Tentara Pelajar 
15 KPRI ATTARBIYAH  Jl. Hasanudin 
16 KPRI MEKAR  Jl. Tentara Pelajar 
17 KPRI ACONITA  Jl. Menur 
18 KPRI KARYA MANDIRI  Jl. Diponegoro 
19 KPRI BHINEKA HUSADA  Jl. Osamaliki 
20 KPRI TUT WURI HANDAYANI  Jl. Adisucipto 
21 KPRI PNGAYOMAN  Jl. Veteran 
22 KPRI RIMBA  Jl. Diponegoro 
23 KPRI USAHA TAMA  Jl. Dr. Muwardi 
24 KPRI SAPTA UTAMA  Jl. Setiaki 
25 KPRI MAKMUR  Jl. Tegarejo Raya 
26 
27 

KPRI PUSPA kENCANA 
KPRI DIAN TARUWANA 

 Jl. Tentara Pelajar 
 Jl. Diponegoro 

Sumber. Disperindagkop dan UKM Kota Salatiga 

3.1.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari wakil populasi yang diteliti (Arikunto 

2006:131). Lebih lanjut Arikunto menegaskan bahwa apabila subjeknya kurang 

dari 100 lebih baik diambil semua dan bila subjeknya lebih besar dari 100 dapat 
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diambil diantara 10-15% atau 20-25%. Subjek penelitian ada 27 KPRI, akan tetapi 

terdapat 2 KPRI yang sudah tidak beroperasi atau dibubarkan tanpa memberitahu 

ke Disperindagkop dan UKM sehingga sampel yang dapat diolah sebanyak 25 

KPRI dengan periode pengamatan dua tahun sehinga didapat 50 data observasi 

yang dapat diolah. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009:60). Penelitian ini terdapat enam 

variabel independen dan satu variabel dependen.  

3.3.1 Variabel Dependen (Y), adalah Kelengkapan Pengungkapan Wajib 

Laporan Keuangan 

Kelengkapan pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum 

informasi akuntansi yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku yaitu 

berdasarkan PSAK No. 27 tahun 2007.  

Variabel ini mengukur berapa banyak item yang diungkapkan dalam 

laporan keuangan koperasi. Daftar item pelaporan laporan keuangan koperasi 

diperoleh berdasarkan PSAK No. 27 tahun 2007 tentang akuntansi perkoperasian 

terdapat 72 item. Jumlah pengungkapan wajib tersebut antara lain : neraca 34 

item, perhitungan hasil usaha 17 item, laporan promosi ekonomi anggota 4 item, 

laporan arus kas 4 utem, dan catatan atas laporan keuangan 13 item.  
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Variabel ini diukur dengan menggunakan index of disclosure 

methodology, yaitu indeks Wallace. 

Rumus indeks Wallace = ×
k
n  100%    

 (Nugraheni dkk, 2002:80) 

Dimana n : jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan 

  k : jumlah item yang seharusnya diungkap berdasar peraturan 

Indeks kelengkapan pengungkapan (IKP)  wajib diperoleh dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Penentuan skor bersifat dikotomi, dimana jika suatu item diungkapkan diberi 

skor 1 (satu) dan jika tidak diungkap diberi skor 0 (nol). 

b. Menggunakan model pengungkapan yang tidak diberi bobot sehingga 

memperlakukan semua item pengungkapan secara sama artinya tidak 

membedakan relatif pentingnya item informasi tersebut dalam pengambilan 

keputusan. 

c. Mengukur IKP dengan membandingkan total skor yang diungkapkan oleh 

koperasi dengan total skor yang diharapkan akan diungkap oleh koperasi. 

Semakin banyak item yang diungkap dalam laporan keuangan keuangan 

koperasi makin lengkap tingkat pengungkapannya, dan sebaliknya. 

Pendeskripsian persentase kelengkapan pengungkapan dapat dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan presentase maksimal yaitu 100% 

b. Menentukan persentase minimal yaitu 0 % 
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c. Menentukan rentang persentase yaitu dari selisih persentase maksimal dan 

persentase minimal, 100%-0%= 100% 

d. Menentukan interval kelas persentase dengan jml 4 kelas, langkah ini 

dapat dilakukan dengan membagi rentang persentase dengan banyaknya 

kelas interval yaitu 100% : 4 = 25% 

e. Menentukan kriteria sangat lengkap, lengkap, cukup lengkap dan tidak 

lengkap dengan uraian sebagai berikut :. 

a. 76%-100%,  sangat lengkap 

b. 51%-75%,  Cukup lengkap 

c. 26%-50%,   kurang Lengkap 

d. 0%- 25%,   tidak lengkap. 

Indikator variabel Y diukur dengan menggunakan metode deskriptif 

persentase. Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan yang didasarkan pada 

kriteria sebagai berikut :  

a. Neraca yang meliputi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, 

aktiva lain-lain, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.  

b. Perhitungan hasil usaha yang meliputi partisipasi anggota, pendapatan dari 

non-anggota, dan beban operasi.  

c. Laporan arus kas yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari 

aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan.  

d. Laporan promosi ekonomi anggota yang meliputi manfaat ekonomi dari 

pembelian / pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan 

pengelolaan bersama, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, 

dan manfaat ekonomi dalam bentuk SHU.  
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e. Catatan atas laporan keuangan meliputi perlakuan akuntansi, dan 

pengungkapan informasi lainnya 

3.3.2 Variabel Independen (X), terdiri dari : 

3.3.2.1 Parisipasi Ekonomi Anggota (X
1
) 

Variabel ini  menggunakan indikator transaksi usaha koperasi dengan 

usaha anggota untuk mengetahui kontribusi anggota terhadap koperasi secara 

keseluruhan, karena dengan tingginya transaksi yang dilakukan oleh anggota 

terhadap koperasi, berarti kebutuhan ekonomi anggota terpenuhi karena usaha 

koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan 

usaha dan kesejahteraannya.  

Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota merupakan perbandingan 

antara transaksi yang dilakukan anggota kepada koperasi terhadap total transaksi 

koperasi. Rumus untuk mencari transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota 

sebagai berikut:  

Partisipasi Ekonomi Anggota =  
sisahaKoperaTransaksiU
asahaAnggotTransaksiU X 100% 

Pengukuran partisipasi anggota dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.2 Kriteria Partisipasi Anggota 
Kriteria Partisipasi Ekonomi Anggota  

Sangat Partisipan  90% - 100% 
Cukup Partisipan 70% - 89% 
Kurang Partisipan  50% - 69% 
Tidak Partisipan/ partisipan rendah > 49% 
Sumber: Depkop dan UKM  
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3.3.2.3 Likuiditas (X2), 

Variabel likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan current ratio (CR). 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya.  

Indikator-indikator dari current ratio adalah sebagai berikut :  

a. Aktiva lancar  

Aktiva lancar adalah aktiva perusahaan yang berupa kas atau aktiva 

yang lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai 

habis dalam satu tahun atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan jika 

melampaui satu tahun. Pos-pos neraca yang masuk dalam perkiraan aktiva 

lancar adalah kas, investasi jangka pendek, piutang wesel, piutang dagang, 

piutang penghasilan, persediaan, dan biaya dibayar di muka.  

b. Utang lancar  

Utang atau kewajiban lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan 

yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek 

(satu tahun sejak tanggal neraca). Pos-pos neraca yang masuk ke dalam 

perkiraan utang lancar adalah utang dagang, utang wesel, utang pajak, biaya 

yang masih harus dibayar, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, 

pendapatan diterima di muka. 

Untuk mengukur besarnya current ratio dirumuskan sebagai berikut :   

Rasio lancar = 
arAktivaLanc

arHUTANGLanc   

(Brigham dan Houston, 2001:80) 
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Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan current ratio karena jumlah 

persediaan pada KPRI tergolong kecil dan kemungkinan piutang tak tertagih juga 

kecil. Oleh karena itu, persediaan dan pitang dimasukkan pengukuran tingkat 

likuiditas. Menurut Hanafi dan Halim (2005:79), meskipun ada beberapa masalah 

dalam penggunaan rasio lancar, serta adanya beberapa hal yang mengakibatkan 

interpretasi yang sulit, rasio lancar masih banyak digunakan untuk mengukur 

likuiditas. Hal ini disebabkan rasio lancar mempunyai kamampuan memprediksi 

kebangkrutan yang baik. 

Ukuran rasio lancar pada KPRI normalnya berkisar pada angka 200% 

(Hanafi dan Halim 2005:80) meskipun tidak ada standar yang pasti untuk 

menentukan rasio lancar yang seharusnya. Pengukurannya dapat dikriteriakan 

bahwa rasio yang normal berkisal 200%, maka disumsikan dibawah 200% 

termasuk kurang likuid dan tidak likuid. Pembagian yang kurang likuid dan tidak 

likuid dengan membagi 200% menjadi 2, sehingga diperoleh interval 100. Kriteria 

likuiditas berdasarkan kententuan tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kriteria Likuiditas 
Kriteria Likuiditas 

Over Likuid 

Likuid 

Kurang Likuid 

 Tidak likuid (illikuid) 

> 300% 

200% - 300% 

100% -199 % 

    0    - 99% 
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3.3.2.4 Leverage (X3), 

Variabel solvabilitas dalam penelitian ini diukur dengan Total debt to total 

capital assets ratio. Total debt to total capital assets merupakan rasio yang 

menunjukkan berapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin utang.  

Indikator-indikator dari total debt to total capital assets adalah sebagai 

berikut:  

a. Utang Lancar  

Utang/kewajiban lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang 

pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu 

tahun sejak tanggal neraca). Pos-pos neraca yang masuk ke dalam perkiraan 

utang lancar adalah utang dagang, utang wesel, utang pajak, biaya yang masih 

harus dibayar, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, pendapatan 

diterima di muka.  

b. Utang Jangka Panjang  

Utang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu 

pembayarannya masih panjang atau lebih dari satu tahun. Utang jangka 

panjang meliputi utang obligasi, utang hipotik, dan pinjaman jangka panjang 

lainnya.  

c. Total Aktiva  

Aktiva adalah kekayaan perusahaan yang berwujud dan tak berwujud, 

serta pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus 

dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Secara umum, aktiva dibagi 

menjadi dua yaitua aktiva lancar dan aktiva tetap.  
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Total debt to total capital assets diukur dengan membagi total hutang 

dengan total aktiva, dirumuskan sebagai berikut : 

Debt to Total Assets = 
aTotalAktiv

TotalUTANG  X 100% 

(Brigham dan Houston 2001:86) 

Standar mengenai total hutang terhadap asset dilakukan menurut Gito 

Sudarmo (2002:210) yang menyatakan rasio hutang terhadap aktiva maksimal 

50%. Rasio yang diatas 50% berarti termasuk over solvabel, sehingga yang 

termasuk solvabel, kurang solvabel, dan tidak solvabel diperoleh dengan membagi 

50% menjadi 3 diperoleh interval sebesar 17. Pengukurannya berdasarkan kriteria 

diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Kriteria Leverage 
Kriteria Leverage 

Over Solvabel 

Solvabel 

Kurang Solvabel 

Tidak Solvabel 

> 50% 

34% - 50% 

16% - 33% 

   0   - 16% 

 

3.3.2.5 Profitabilitas (X4),  

Variabel profitabilitas menggunakan Return on Investment merupakan 

rasio yang digunakan untuk membandingkan hasil usaha yang diperoleh dari 

operasi perusahaan (net operating income) dengan jumlah investasi atau aktiva 

yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut (Horne dan Wachowicz, 

1997: 147). 
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Indikator-indikator dari return on investment adalah sebagai berikut:  

a. Laba setelah pajak  

b. Total aktiva  

Dengan demikian pengukuran variabel tersebut menggunakan skala rasio. 

Untuk mengukur besarnya ROA dirumuskan sebagai berikut : 

ROA = 
aTotalAktiv

hPajakLabaSetela  X 100%  

(Hanafi dan Halim 2000:84) 

Standar profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 

suku bunga bank tahun 2008 sebesar 8,76% dan tahun 2009 yaitu 7,15%. Tingkat 

suku bunga bank tahun 2008 sebesar 8,76 sebagai acuan batas termasuk cukup 

profitabel, sehingga kriteria kurang profitabel dan tidak profitabe diperoleh 

dengan membagi 8,76% menjadi 2 sehingga diperoleh interval sebesar 4,38. tahun 

2009 juga demikian, tingkat suku bunga bank sebesar 7,15% sebagai acuan batas  

cukup profitabel, sedangkan kriteria kurang profitabel dan tidak profitabel dengan 

membagi 7,15% menjadi 2 sehingga diperoleh interval 3,575. Batas kriteria sangat 

profitabel tidak terhingga karena dalam menghasilkan laba diharapkan dapat 

mencapai setinggi-tingginya. Pengukurannya berdasarkan ketentuan tersebut 

diperoleh kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Kriteria Profitabilitas 
Kriteria Profitabilitas 

Tahun 2008 Tahun 2009 
Sangat Profitabel 
Cukup Profitabel 
Kurang Profitabel 
Tidak Profitabel 

> 13,14% 
8,76% - 13,14% 
4,38% - 8,76% 
< 4,38% 

>10,725% 
7,15% - 10,725% 
3,575% - 7,15% 
< 3,575% 
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3.3.2.6 Size perusahaan (X5),  

Variabel size diukur dengan menggunakan total aktiva (Daniati dan 

Suhairi, 2006). 

Ukuran size perusahaan berdasarkan UU. No. 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kategori jika dilihat dari total kekayaan 

digolongkan menjadi 4 yakni: 

Tabel 3.6 Kriteria Size 
SIZE TOTAL ASSET 

Usaha Mikro 

Usaha Kecil 

Usaha Menengah 

Usaha Besar 

< 50 juta 

50 juta – 500 juta 

500 juta -  10 milyar 

> 10 milyar 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti (Sekaran, 2006). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah laporan RAT KPRI Tahun 2008 - 2009 yang terdaftar di Disperindagkop 

dan UKM Kota Salatiga. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Observasi  

Metode observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki (Marzuki, 2002: 58). 
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Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung laporan RAT 

KPRI melalui Disperindagkop dan UKM Kota Salatiga, PKP RI Kota Salatiga dan 

Langsung ke masing- masing KPRI. Pengertian observasi yang lebih sempit ini 

mengamati (watching) dan mencatat kelengkapan laporan keuangan untuk 

digunakan dalam tingkat penafsiran analisis tanpa melakukan manipulasi atau 

pengendalian.  

Observasi dalam penelitian ini yaitu kegiatan dan pencatatan data secara 

tertulis terhadap kondisi riil laporan keuangan KPRI yang terdaftar di 

Disperindagkop dan UKM tahun 2008 – 2009. Metode ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi 

KPRI yang terdaftar di Disperindagkop dan UKM Kota Salaiga dengan 

menggunakan tabulasi penilaian skor kelengkapan pengungkapan wajib laporan 

keuangan yang ditentukan.  

Penggunaan metode observasi berdasarkan atas pertimbangan sebagai 

berikut; a) Dapat terhindar dari data semu, b) Memperoleh pengalaman secara 

langsung, c) Memberi kemungkinan bagi peneliti mengamati secara langsung, d) 

Peneliti dapat membatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Adapun data yang 

diobservasi dalam penelitian ini meliputi; neraca, perhitungan hasil usaha, laporan 

arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, serta catatan atas laporan keuangan.  

b. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk 

melengkapi data dari observasi.  
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Pertimbangan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah karena 

dokumentasi merupakan sumber data stabil, menunjukkan suatu fakta dan mudah 

didapatkan. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu laporan RAT tahun 2008 dan 

tahun 2009 KPRI yang terdaftar di Disperindagkop dan UKM Kota Salatiga. 

 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada penelitian ini metode analisis data dilakukan melalui beberapa 

tahapan yaitu : analisis deskritif, uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis 

regresi berganda, dan uji hipotesis dengan menggunkan alat bantu SPSS versi 

17.0 for windows. 

3.5.1 Analisi Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau 

karakteristik dari variabel kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan, 

partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas dan size pada 

KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 dan 2009. 

3.5.2 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Proses uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan 

rasio skewness dan rasio kurtosis. 

Rasio skewness dan rasio kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah suatu 

data berdistribusi normal atau tidak. Rasio skewness dihitung dengan membagi 

nilai skewness dengan standard error skewness, sedangkan rasio kurtosis dihitung 
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dengan membagi nilai kurtosis dibagi dengan standard error kurtosis. Sebagai 

pedoman, apabila rasio skewness dan rasio kurtosis berada diantara -2 hingga +2, 

maka Distribusi data adalah normal (Santoso, 2000:53). 

Uji normalitas data juga dapat dilihat dengan memperlihatkan penyebaran 

data (titik) pada normal P plot of regression standizzed residual variabel 

independen, dimana : 

 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas 

Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal 

atau mendekati normal. 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi dengan metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least 

Squares/OLS) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak 

bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/BLUE) jika terpenuhi asumsi-

asumsi klasik.  

Model uji asumsi klasik tersebut adalah : 

3.5.3.1 Multikolinearitas 

Multikolinearitas artinya antarvariabel independen yang ada mendekati 

sempurna (koefisien korelasi tinggi atau bahkan mencapai satu) (Algifari 

2000:84). Sedangkan menurut Sumodiningrat (1999:281) istilah multikolinearitas 



72 

 

digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linier di antara variabel-variabel 

independen dalam model regresi. 

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada 

suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance 

Inflation Factor), yaitu : 

 Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 

terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

 Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi 

gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

3.5.3.2 Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah adanya varians variabel dalam model regresi 

yang tidak sama (konstan). Pada suatu model regresi yang baik adalah yang 

berkondisi homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Konsekuensi 

adanya heroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (estimator) yang 

diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. 

Salah satu cara untuk mendiagnosis adanya heteroskedastisitas dalam 

suatu model regresi adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Adapun dasar analisis 

dengan melihat grafik plot adalah sebagai berikut : 

 Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heterokedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 
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Selain itu untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan Uji Gletser dengan meregres nilai absulut residual terhadap 

variabel indpenden ( Gujarati,2003). Apabila variabel independen signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas.  

3.5.4 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda (Multiple Regession Analisys) digunakan untuk 

menunjukkan pengaruh partisipasi ekonomi anggota, rasio leverage, rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, dan size terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan. Model regresi berganda digunakan dalam penelitian ini karena 

jumlah populasi hanya 25 KPRI dan dengan masa pengamatan 2 tahun (2008 dan 

2009) sehingga diperoleh data observasi sejumlah 50. Model analisis yang 

memenuhi syarat adalah regresi yaitu minimal 30 data observasi. Model regresi 

berganda  ditunjukkan oleh persamaan : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 +ε  
(Subiyanto 2000:205) 

Dimana, Y  : kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

α    : intersept 

β1, β2, β3, β4, β5 : koefisien regresi 

X1   : partisipasi ekonomi anggota 

X2   : rasio likuiditas 

X3   : rasio leverage 

X4    : rasio profitabilitas 

X5   : size perusahaan 

e   : error term 
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3.5.5 Uji Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

3.5.5.1 Uji t (Uji parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari 

variabel independennya. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi T, 

dengan membandingkan nilai Sig. dengan taraf signifikansi 5 %. 

Adapun kriteria uji yang digunakan adalah : 

Jika nilai Sig. > taraf signifikansi 0,05, maka Ho diterima 

Jika nilai Sig. < taraf signifikansi 0,05, maka Ho ditolak 

Adapun hipotesisnya adalah : 

Ho : βi = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen ( Xi) terhadap variabel dependen (Y). 

Ha : βi ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

(Xi) terhadap variabel dependen (Y). 

3.5.5.2 Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

(partisipasi ekonomi anggota, rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, 

dan size) mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen 

(kelengkapan pengungkapan laporan keuangan). Pengujian dilakukan 

menggunakan uji distribusi F, dengan membandingkan nilai Sig. dengan taraf 

signifikansi 5 %. 

Kriteria uji yang digunakan adalah : 



75 

 

Jika nilai Sig. > taraf signifikansi 0,05, maka Ho diterima 

Jika nilai Sig. < taraf signifikansi 0,05, maka Ho ditolak 

Adapun uji hipotesisnya adalah : 

Ho : β1, β2 , β3, β4, β5  = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama dari seluruh variabel independen  (partisipasi ekonomi 

anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas dan size) terhadap variabel 

dependen (kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan). 

Ha : β1, β2 , β3, β4, β5 ≠ 0, artinya ada pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.5.5.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan persentase pengaruh semua 

variabel independen (partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, 

profitabilitas dan size) terhadap nilai variabel dependen (kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan).  

Besarnya koefisien determinasi (adjusted R2) adalah 0 sampai dengan 1. 

Semakin mendekati nol, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen 

(X) terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain semakin kecil kemampuan 

model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sedangkan jika 

koefisien determinasi mendekati satu, maka sebaliknya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data variabel 

penelitian. 

a. Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan KPRI 

Kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan pada KPRI di Kota 

Salatiga tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan 
Keuangan Tahun 2008 

No  Kelas Kriteria N Persentase 
1 76% - 100% Sangat Lengkap 0 0% 
2 51% - 75% Cukup Lengkap 4 16% 
3 26% - 50% Kurang Lengkap 20 80% 
4 0% - 25% Tidak Lengkap 1 4% 

  Total   25 100% 
Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.1 diketahui tingkat kelengkapan pengungkapan 

wajib laporan keuangan dari 25 data observasi pada KPRI di Kota Salatiga tahun 

2008 sebagian besar KPRI tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan 

keuangannya berada dalam kriteria kurang lengkap yaitu sebesar 84%, sedangkan 

yang termasuk kriteria cukup lengkap hanya 16%, karena lebih banyak KPRI 

yang termasuk dalam kriteria kurang lengkap maka secara rata- rata dapat 
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dikatakan bahwa kalengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI di 

Kota Salatiga tahun 2008 berada dalam kriteria kurang lengkap. 

Kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan yang dicapai KPRI di 

Kota Salatiga tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :  

Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan 
Keuangan Tahun 2009 

No  Kelas Kriteria N Persentase 
1 76% - 100% Sangat Lengkap 0 0% 
2 51% - 75% Cukup Lengkap 4 16% 
3 26% - 50% Kurang Lengkap 20 80% 
4 0% - 25% Tidak Lengkap 1 4% 

  Total   25 100% 
Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.2 diketahui tingkat kelengkapan pengungkapan 

wajib laporan keuangan dari 25 data observasi pada KPRI di Kota Salatiga tahun 

2009 sebagian besar KPRI tingkat kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangannya berada dalam kriteria kurang lengkap yaitu sebesar 84%, sedangkan 

yang termasuk kriteria cukup lengkap hanya 16%, karena lebih banyak KPRI 

yang termasuk kriteria kurang lengkap maka dapat dikatakan secara rata- rata 

kalengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI di Kota Salatiga tahun 

2009 berada dalam kriteria kurang lengkap. 

Kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI di Kota 

Salatiga tahun 2008 dan 2009 termasuk kurang lengkap disebabkan karena 

kondisi partisipasi ekonomi anggota yang cukup partisipan akan tetapi tidak 

memberikan manfaat ekonomi. Kondisi likuiditas yang overlikuid yang 

menunjukkan adanya aktiva yang tidak produktif. Kondisi leverage yang solvabel, 

diasumsikan bahwa KPRI dalam pendanaan aktiva tidak bergantung pada hutang, 
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sehingga hutang yang dimiliki lebih kecil daripada aktiva. Kondisi profitabilitas 

yang kurang profitabel menunjukkan laba yang dihasulkan relatif sedikit. Kondisi 

size yang termasuk usaha menengah yang sumberdaya yang dimiliki tidak besar. 

Hal tersebut yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib laporan 

keuangan KPRI di Kota Salatiga kurang lengkap. 

b. Partisipasi Ekonomi Anggota (X1) 

Partisipasi ekonomi anggota pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 dapat 

dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :  

Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Partisipasi Ekonomi Anggota Tahun 2008 
No  Kelas Kriteria N Persentase 
1 90% - 100% Sangat Partisipan  4 16% 
2 70% - 89% Cukup Partisipan 10 40% 
3 50% - 69% Kurang Partisipan  8 32% 
4 > 49% Tidak Partisipan 3 12% 

  Total   25 100% 
Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.3 diketahui tingkat partisipasi ekonomi anggota 

dari 25 data observasi pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 terdapat 56% KPRI 

yang memenuhi kriteria cukup partisipan (terdiri atas 16% sangat partisipan dan 

40% cukup partisipan) dan masih terdapat 44% KPRI berada dibawah kriteria 

partisipan (terdiri atas 32% kurang partisipan dan 12% tidak partisipan), karena 

lebih banyak termasuk cukup partisipan maka dapat dikatakan bahwa secara rata- 

rata partisipasi ekonomi anggota pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 berada 

dalam kondisi cukup partisipan.  

Partisipasi ekonomi anggota KPRI di Kota Salatiga tahun 2009 dapat 

dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :  
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Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Partisipasi Ekonomi Anggota Tahun 2009 
No  Kelas Kriteria N Persentase 
1 90% - 100% Sangat Partisipan  4 16% 
2 70% - 89% Cukup Partisipan 11 44% 
3 50% - 69% Kurang Partisipan  7 28% 
4 > 49% Tidak Partisipan 3 12% 

  Total   25 100% 
Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.4 diketahui tingkat partisipasi ekonomi anggota 

dari 25 data observasi pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2009 hanya terdapat 60% 

KPRI yang memenuhi kriteria cukup partisipan (terdiri dari 16% sangat partisipan 

dan 44% cukup partisipan) dan masih terdapat 40% KPRI berada dibawah kriteria 

cukup partisipan (terdiri dari 28% kurang partisipan dan 12% tidak partisipan), 

karena lebih banyak KPRI yang termasuk cukup partisipan maka secara rata- rata 

partisipasi ekonomi anggota pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2009 berada dalam 

kondisi cukup partisipan. 

Kondisi partisipasi ekonomi anggota pada KPRI di Kota Salatiga tahun 

2008 dan 2009 secara rata- rata cukup partisipan. Hal ini disebabkan karena total 

transaksi yang dilakukan anggota pada KPRI di Kota Salatiga secara rata-rata 

sebesar Rp 568.614.885,00 (Lampiran 1) sedangkan transaksi koperasi secara 

keseluruhan sebesar Rp. 733.217.400,5 ( lampiran 1), sehingga menyebabkan 

partisipasi ekonomi anggota cukup partisipan. 

c. Likuiditas (X2) 

Tingkat likuiditas pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 dapat dilihat 

pada tabel 4.5 sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Likuiditas Tahun 2008 
No  Kelas Kriteria N Persentase 
1 > 300% Over Likuid 21 84% 
2 200% - 299% Likuid 3 12% 
3 100% -199 % Kurang Likuid 1 4% 
4 < 99% Tidak likuid (illikuid) 0 0% 

  Total   25 100% 
Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.5 diketahui tingkat likuiditas dari 25 data 

observasi pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 sebagian besar KPRI berada 

dalam kriteria over likuid yaitu sebesar 84%, sedangkan 12% memenuhi kriteria 

likuid dan hanya 4% yang berada dibawah kriteria likuid. Karena banyak lebih 

banyak KPRI yang berada dalam kondisi over likuid maka secara rata- rata tingkat 

likuiditas yang dicapai KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 berada dalam kondisi 

over likuid. 

Tingkat likuiditas yang dicapai KPRI di Kota Salatiga tahun 2009 dapat 

dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :  

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Likuiditas Tahun 2009 
No  Kelas Kriteria N Persentase 
1 > 300% Over Likuid 19 76% 
2 200% - 300% Likuid 5 20% 
3 100% -199 % Kurang Likuid 1 4% 
4 < 99% Tidak likuid (illikuid) 0 0% 

  Total   25 100% 
Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.6 diketahui tingkat likuiditas dari 25 data 

observasi pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2009 sebagian besar KPRI berada 

dalam kriteria over likuid yaitu sebesar 76%, sedangkan yang memenuhi kriteria 

likuid sebesar 20%, dan masih terdapat 4% yang nerada dibawah kriteria likuid, 
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karena lebih banyak KPRI yang termasuk kriteria over likuid maka secara rata- 

rata tingkat likuiditas yang dicapai KPRI di Kota Salatiga tahun 2009 berada 

dalam kondisi over likuid. 

Kondisi likuiditas pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 dan 2009 secara 

rata- rata termasuk over likuid. Tingkat likuiditas yang over likuid diasumsikan 

karena KPRI memiliki piutang yang tinggi dengan rata – rata piutang sebesar 

Rp685.248.754,08 (lampiran 2), rata – rata piutang yang tinggi disebabkan jangka 

waktu pelunasan piutang yang cukup lama 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Hal 

tersebut berdampak pada total aktiva lancar yang dimiliki menjadi lebih besar 

dengan rata- rata total aktiva lancar sebesar Rp. 960.378.527,20 (lampiran 2) 

dibandingkan dengan total hutang lancar yang secara rata- rata hanya sebesar Rp. 

267.611.368,9 (lampiran 2). Hal ini dapat diartikan bahwa KPRI mampu 

membayar hutang lancarnya dengan jaminan aktiva lancar yang dimiliki, disisi 

lain menunjukkan bahwa banyak aktiva lancar yang tidak produktif. 

d. Leverage (X3) 

Tingkat leverage pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 dapat dilihat 

pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Deskripsi  Variabel Leverage Tahun 2008 
No  Kelas Kriteria N Persentase 
1 > 50% Over Solvabel 6 24% 
2 33% - 50% Solvabel 7 28% 
3 15% - 32% Kurang Solvabel 9 36% 
4 <15% Tidak Solvabel 3 12% 

  Total   25 100% 
Sumber :  data sekunder yang diolah 
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Berdasarkan pada tabel 4.7 diketahui tingkat leverage dari 25 data 

observasi pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 terdapat 52% KPRI yang 

memenuhi kriteria solvabel (terdiri dari 24% over solvabel dan 28% solvabel) 

sedangkan 48% KPRI lainnya belum memenuhi kriteria solvabel (terdiri dari 36% 

kurang sovabel dan 12% tidak solvabel). Karena lebih banyak KPRI yang 

termasuk dalam kriteria solvabel maka secara rata- rata tingkat leverage pada 

KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 berada dalam kondisi solvabel. 

Tingkat leverage yang dicapai KPRI di Kota Salatiga tahun 2009 dapat 

dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut :  

Tabel 4.8 Deskripsi  Variabel Leverage Tahun 2009 
No  Kelas Kriteria N Persentase 
1 > 50% Over Solvabel 7 28% 
2 33% - 50% Solvabel 9 36% 
3 15% - 32% Kurang Solvabel 8 32% 
4 <15% Tidak Solvabel 1 4% 

  Total   25 100% 
Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.8 diketahui tingkat leverage dari 25 data 

observasi pada KPRI di Kota Salatiga pada tahun 2009 terdapat 64% KPRI yang 

memenuhi kriteria solvabel (terdiri dari 28% over solvabel dan 36% solvabel), 

sedangkan 36% KPRI lainnya belum memenuhi kriteria solvabel (terdiri dari 32% 

kurang sovabel dan 4% tidak solvabel). Karena lebih banyak KPRI yang termasuk 

kriteria solvabel maka secara rata- rata tingkat leverage pada KPRI di Kota 

Salatiga tahun 2009 berada dalam kondisi solvabel. 

Kondisi leverage pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 dan 2009 secara 

rata- rata termasuk solvabel. Kondisi leverage yang solvabel diasumsikan karena 
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pendanaan aktiva pada koperasi tidak bergantung pada hutang, sehingga hutang 

yang dimiliki KPRI dalam pengoperasian usaha lebih sedikit, yauti secara tara-

rata total hutang pada KPRI di Kota Salatiga Sebesar Rp. 452.213.736,32 

(lampiran 3) sedangkan total aktiva yang dimiliki sebesar Rp1.045.157.991,00 

(lampiran 3). Hal ini disebabkan karena KPRI di Kota Salatiga dalam pendanaan 

kegiatan operasional tidak bergantung pada hutang. 

e. Profitabilitas (X4) 

Tingkat profitabilitas pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 dapat dilihat 

pada tabel 4.9 sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Profitabilitas Tahun 2008 
No  Kelas Kriteria N Persentase 
1 >13,14% Sangat Profitabel 2 8% 
2 8,76% - 13,14% Cukup Profitabel 4 16% 
3 4,38% - 8,76% Kurang Profitabel 9 36% 
4 < 4,38% Tidak Profitabel 10 40% 

  Total   25 100% 
 Sumber : data sekunder yang diolah  

Berdasarkan pada tabel 4.9 diketahui tingkat profitabilitas dari 25 data 

observasi pada KPRI di Kota Salatiga pada tahun 2008 sebagian besar KPRI 

berada di bawah kriteria profitabel yaitu sebesar 76% (terdiri dari kurang 

profitabel 36% dan tidak profitabel 40%), sedangkan yang memenuhi kriteria 

profitabel hanya sebesar 24% ( terdiri dari 8% sangat profitabel dan 16% cukup 

profitable). Karena lebih banyak KPRI yang termasuk kriteria kurang profitabel 

maka secara rata- rata tingkat profitabilitas pada KPRI di Kota Salatiga tahun 

2008 berada dalam kondisi kurang profitabel. 
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Tingkat profitabilitas yang dicapai KPRI di Kota Salatiga tahun 2009 

dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut :  

Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Profitabilitas Tahun 2009 
No  Kelas Kriteria N Persentase 
1 >10,725% Sangat Profitabel 2 8% 
2 7,15% - 10,725% Cukup Profitabel 7 28% 
3 3,575% - 7,15% Kurang Profitabel 9 36% 
4 < 3,575 Tidak Profitabel 7 28% 

  Total   25 100% 
 Sumber : data sekunder yang diolah  

Berdasarkan pada tabel 4.10 diketahui tingkat profitabilitas dari 25 data 

observasi pada KPRI di Kota Salatiga pada tahun 2009 sebagian besar KPRI 

berada di bawah kriteria profitabel yaitu sebesar 64% (terdiri dari kurang 

profitabel 36% dan tidak profitabel 28%), sedangkan yang memenuhi kriteria 

profitabel hanya sebesar 36% (terdiri dari 8% sangat profitabel dan 28% cukup 

profitabel). Karena lebih banyak KPRI yang termasuk kriteria kurang profitabel 

maka secara rata- rata tingkat profitabilitas pada KPRI di Kota Salatiga tahun 

2009 berada dalam kondisi kurang profitabel. 

Kondisi profitibilitas pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 dan 2009 

secara rata- rata termasuk kurang profitabel. Profitabilitas yang kurang profitabel 

diasumsikan karena penggunaan aktiva yang dimiliki KPRI di Kota Salatiga yang 

secara rata – rata sebesar Rp1.045.157.991,00 (lampiran 4) hanya mampu 

menghasilkan SHU yang relatif kecil yaitu secara rata- rata sebesar Rp. 

76.390.875,43 (lampiran 4). Profitabilitas yang kurang profitabel menunjukkan 

bahwa SHU yang dihasilkan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimiliki 

KPRI relatif kecil, maka menyebabkan profitabilitas kurang profitabel. Hal ini 
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berarti kinerja menajemen kurang baik, untuk menutupi hal tersebut manajemen 

tidak mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap. 

f. Size (X5) 

Size pada KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 4.11 

sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Diskripsi Size pada KPRI di Kota Salatiga Tahun 2008 
No  Kelas Kriteria N Persentase 
1 .> 10 milyar Usaha Besar 0 0% 
2 500 juta – 10 milyar Usaha Menengah 12 48% 
3 50 juta - 500 juta Usaha Kecil 11 44% 
4 < 50  Usaha Mikro 2 8% 

  Total   25 100% 
 Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.11 diketahui tingkat size dari 25 data observasi 

pada 25 KPRI di Kota Salatiga pada tahun 2008 sebagian besar size KPRI berada 

pada kriteria usaha menengah yaitu sebesar 48% dan 44% termasuk kriteria usaha 

kecil, sedangkan 8% KPRI lainnya berada pada kriteria usaha mikro. Karena lebih 

banyak KPRI yang termasuk kriteria usaha menengah maka secara rata- rata size 

KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 berada dalam kiteria usaha menengah. 

Size yang dicapai KPRI di Kota Salatiga tahun 2009 dapat dilihat pada 

tabel 4.12 sebagai berikut :  

Tabel 4.12 Diskripsi Size pada KPRI di Kota Salatiga Tahun 2009 
No  Kelas Kriteria N Persentase 
1 .> 10 milyar Usaha Besar 0 0% 
2 500 juta – 10 milyar Usaha Menengah 12 48% 
3 50 juta - 500 juta Usaha Kecil 11 44% 
4 < 50  Usaha Mikro 2 8% 

  Total   25 100% 
Sumber : data sekunder yang diolah 
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Berdasarkan pada tabel 4.12 diketahui tingkat size dari 25 data observasi 

pada 25 KPRI di Kota Salatiga pada tahun 2009 sebagian besar size KPRI berada 

pada kriteria usaha menengah sebesar 48% dan 44% termasuk kriteria usaha kecil, 

sedangkan 8% KPRI lainnya berada pada kriteria usaha mikro. Karena lebih 

banyak KPRI yang termasuk kriteria usaha menengah maka secara rata- rata size 

KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 berada dalam kiteria usaha menengah. 

Kondisi size KPRI di Kota Salatiga tahun 2008 dan 2009 secara rata- rata 

termasuk dalam usaha menengah. Hal ini disebabkan karena total aktiva yang 

dimiliki KPRI secara rata-rata sebesar Rp. 1.045.157.991,00 (lampiran 5) 

termasuk dalam kriteria usaha menengah yaitu berada di antara Rp. 500 juta –  

Rp. 10 milyar. Perusahaaan kecil dan menengah pada umumnya berada pada 

persaingan yang lebih ketat dengan perusahaan lain. Dengan mengungkap jati 

dirinya kepada pihak eksternal akan membahayakan posisinya dalam persaingan, 

sehingga usaha menengah cenderung melakukan pengungkapan yang relatif 

kurang lengkap dibandingkan perusahaan besar. 

4.1.2 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel 

dependen dan independen keduanya berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 

2001:74). Proses uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan rasio 

skewness dan rasio kurtosis. 

Hasil output SPSS versi 17.0 for windows ditunjukkan pada tabel 4.13 

sebagai berikut : 
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Tabel  4.13 Asumsi Normalitas 
     Descriptive Statistics 

 N Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual 50 -.225 .337 -.542 .662 
Valid N (listwise) 50     
Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.13 terlihat bahwa rasio skewness = skewness statistic/ 

std. Error = −0,225/ 0,337 = −0,6676, sedangkan rasio kurtosis = kurtosis statistik/ 

std. Error = −0,542/ 0,662 = −0,8187. Karena rasio skewness −0,6676 dan rasio 

kurtosis −0,8187 berada diantara −2 hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa 

distribusi data adalah normal. 

Uji normalitas data juga dapat dilihat dengan memperlihatkan penyebaran 

data (titik) pada normal P plot of regression standizzed residual Apabila titik-titik 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti 

model regresi telah memenuhi asumsi normalitas (Ghozali,2001). 

Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 

Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas) sebagai berikut : 

 
Sumber : data sekunder yang diolah 

Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas) 
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Berdasarkan grafik normal P-Plot tersebut diatas terlihat bahwa titik-titik 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga 

dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data berdistribusi 

normal. 

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas artinya antarvariabel independen yang ada mendekati 

sempurna (koefisien korelasi tinggi atau bahkan mencapai satu) (Algifari 

2000:84). Sedangkan menurut Sumodiningrat (1999:281) istilah multikolinearitas 

digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linier di antara variabel-

variabel independen dalam model regresi. 

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi 

yaitu dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Hasil uji 

multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini : 

Tabel 4.14 Asumsi Multikolinearitas 
   Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant)   

PEA .775 1.290

Likuiditas .836 1.196

Leverage .819 1.221

Profitabilitas .882 1.134

Size .816 1.225

a. Dependent Variable: KPWLK 
Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance 

semua variabel independen > 0,10 dan begitu juga dengan nilai VIFnya <10, 
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sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi multokolinearitas dalam model 

regresinya. 

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah adanya varians variabel dalam model regresi 

yang tidak sama (konstan). Model regresi yang baik adalah yang berkondisi 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Konsekuensi adanya 

heroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh 

tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. 

Salah satu cara untuk mendiagnosis adanya heteroskedastisitas dalam 

suatu model regresi adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Hasil pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 berikut ini  

 

Sumber : data sekunder yang diolah 

Gambar 4.2 Grafik Heterokedastisitas 
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Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa model regresi dalam 

penelitian ini tidak terdapat gangguan heterokedastisitas karena tidak ada pola 

yang jelas pada titik-titiknya. Titik-titiknya juga menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, kondisi ini menunjukkan tidak terjadinya 

heterokedastisitas. 

Selain itu untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan Uji Gletser dengan meregres nilai absulut residual terhadap 

variabel indpenden ( Gujarati,2003), apabila variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas.  

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 17 

for windows diperoleh output  sebagai berikut : 

Tabel 4.15 Hasil Uji Gletser 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .025 .032  .784 .438 

PEA .068 .039 .281 1.764 .085 

Likuiditas .000 .002 -.062 -.407 .686 

Leverage -.037 .037 -.154 -.995 .325 

Profitabilitas .040 .146 .042 .278 .783 

Size 6.263E-12 .000 .207 1.335 .189 
a. Dependent Variable: abresid 

Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat menujukkan bahwa tidak ada satupun 

variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

depanden nilai absolud residual (abresid). Hal ini dapat dilihat dari probabilitas 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, yaitu variabel PEA 0,085 > 
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tingkat kepercayaan 0,05, variabel likuiditas 0,686 > tingkat kepercayaan 0,05, 

variabel leverage 0,325 > tingkat kepercayaan 0,05, variabel profitabilitas 0,738 > 

tingkat kepercayaan 0,05, dan variabel size 0,189 > tingkat kepercayaan 0,05. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas. 

4.1.4 Analisis Regresi Berganda 

Terpenuhinya uji normalitas data  dan uji asumsi klasik maka akan 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Pada penelitian ini hipotesis 

dikembangkan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 17 

for windows diperoleh output regresi linier berganda sebagai berikut : 

Tabel 4.16 Regresi Linier Berganda 
Coefficients(a) 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .283 .063  4.473 .000

PEA -.087 .077 -.156 -1.139 .261

Likuiditas .009 .004 .273 2.080 .043
Leverage .194 .073 .353 2.656 .011

Profitabilitas .435 .289 .193 1.507 .139

Size 3.134E-11 .000 .448 3.367 .002
a. Dependent Variable: KPWLK 

Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa persamaan regresi 

berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y = 0,283 – 0,087X1 + 0,009X2 + 0,194X3 + 0,435X4 + 0,00000000003134X5 

Dari persamaan regresi tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa : 
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a). α = intersept sebesar 0,283 artinya apabila semua variabel independen 

(partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan size) 

dianggap konstan (bernilai 0), maka kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan akan bernilai sebesar 0,283. 

b). Koefisien partisipasi ekonomi anggota (X1) sebesar -0,087, artinya apabila 

partisipasi ekonomi anggota mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan 

variabel lain (likuiditas, leverage, profitabilitas  dan size ) dianggap konstan, 

maka kelengkapan pengungkapan laporan keuangan akan menurun sebesar 

0,087. 

c). Koefisien likuiditas (X2) sebesar 0,009, artinya apabila likuiditas mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan  sedangkan variabel lain (partisipasi ekonomi 

anggota, leverage, profitabilitas, dan size) dianggap konstan, maka 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,009. 

d). Koefisien Leverage (X3) sebesar 0,194, artinya apabila leverage mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan  sedangkan variabel lain (partisipasi ekonomi 

anggota, likuiditas, profitabilitas dan size) dianggap konstan, maka 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,194. 

e). Koefisien profitabilitas (X4) sebesar 0.435 artinya apabila profitabilitas 

mengalami kenaikan sebesar 1 sedangkan variabel lain (partisipasi ekonomi 

anggota, likuiditas, leverage dan size) dianggap konstan, maka kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,435. 

f). Koefisien size (X5) sebesar 0,00000000003134 artinya apabila size 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan variabel lain (partisipasi 
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ekonomi anggota, likuiditas, leverage dan profitabilitas) dianggap konstan, 

maka kelengkapan pengungkapan laporan keuangan akan meningkat sebesar 

0,00000000003134. 

4.1.5 Uji Hipotesis 

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.18 sebagai berikut : 

Tabel 4.18 Hasil Uji Hipotesis 
No. Hipotesis Bunyi Hipotesis Hasil Uji 

1. H1 Ada pengaruh secara positif partisipasi ekonomi 

anggota terhadap kelengkapan pengungkapan wajib 

laporan keuangan KPRI. 

Ditolak, 

dengan 

signifikansi 

0,261 >0,05 

2. H2 Ada pengaruh secara positif likuiditas terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan 

KPRI. 

 

Di terima, 

dengan 

signifikansi 

0,043 <0,05 

3. H3 Ada pengaruh secara positif leverage terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan 

KPRI 

Diterima, 

dengan 

probabilitas 

0,011 < 0,05 

4. H4 Ada pengaruh rasio secara positif profitabilitas 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

KPRI. 

Ditolak, 

dengan 

signifikansi 

0,139 > 0,05 

5. H5 Ada pengaruh secara positif size terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI. 

Di terima, 

dengan 

signifikansi 

0,002 < 0,05 

6. H6 Ada pengaruh partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, 

leverage, profitabilitas dan size terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI  

Diterima, 

dengan 

signifikansi 

0,001 < 0,05 
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a. Hasil Uji t ( Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari 

variabel independennya. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi t, 

dengan membandingkan nilai Sig. dengan taraf signifikansi 5 %. Hasil uji parsial 

sebagai berikut : 

a). Uji t Hipotesis 1 (H1) Ada pengaruh secara positif partisipasi ekonomi anggota 

terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI.  

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, hasil perhitungan dengan SPSS versi 17 

for windows dapat diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 

0,261 > taraf signifikansi α = 5% = 0,05; maka H1 ditolak. 

b). Uji t Hipotesis 2 (H2) Ada pengaruh secara positif likuiditas terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI. 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, hasil perhitungan dengan SPSS versi 17 

for windows dapat diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 

0,043 < taraf signifikansi α = 5% = 0,05; maka H2 diterima. 

c). Uji t Hipotesis 3 (H3) Ada pengaruh secara positif leverage terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI. 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, hasil perhitungan dengan SPSS versi 17 

for windows dapat diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 

0,011 < taraf signifikansi α = 5% = 0,05; maka H3 diterima. 

d). Uji t Hipotesis 4 (H4) Ada pengaruh secara positif profitabilitas terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI. 
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Berdasarkan tabel 4.16 diatas, hasil perhitungan dengan SPSS versi 17 

for windows dapat diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 

0,139 > taraf signifikansi α = 5% = 0,05; maka H4 ditolak. 

e). Uji t hipotesis 5 (H5) Ada pengaruh secara positif size terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI. 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, hasil perhitungan dengan SPSS versi 17 

for windows dapat diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 

0,002 < taraf signifikansi α = 5% = 0,05; maka H5 diterima. 

b. Uji F ( Uji Simultan ) 

Uji F digunakan untuk hipotesis 6 (H6) Ada pengaruh partisipasi ekonomi 

anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan size terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan pada KPRI di Kota Salatiga. Pengujian 

dilakukan menggunakan uji distribusi F, dengan membandingkan nilai Sig. 

dengan taraf signifikansi 5 %. 

Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.17 Uji ANOVA (Uji F) 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .168 5 .034 5.033 .001a 

Residual .293 44 .007   
Total .461 49    

a. Predictors: (Constant), Size, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, PEA 
b. Dependent Variable: KPWLK 
Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 5,033 

dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,001< taraf signifikansi α = 5% =  0,05, 

maka secara simultan partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, 
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profitabilitas, dan size berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan 

wajib laporan keuangan pada KPRI, berarti hipotesis 6 (H6) diterima. 

4.1.6 Hasil Koefisien Determinansi (R2) 

Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan persentase pengaruh semua 

variabel independen ( partisipasi ekonomi anggota, rasio likuiditas, rasio leverage, 

rasio profitabilitas dan size) terhadap nilai variabel dependen (kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan). Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh 

output koefisien determinasi pada tabel 4.19 berikut ini : 

Tabel 4.19 Koefisien Determinasi 
   Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .603a .364 .292 .0816100
a. Predictors: (Constant), Size, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, PEA 
b. Dependent Variable: KPWLK 

Sumber : data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.19 hasil uji regresi diperoleh nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,292. Hasil ini berarti bahwa ada 

kontribusi sebesar 29,2%% dari variabel independen (partisipasi ekonomi 

anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan size) dalam memprediksi 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI yang menjadi target 

populasi. Sedangkan sisanya 70,8% (100% - 29,2%) dijelaskan oleh variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1. Hipotesis 1 (H1) Ada pengaruh secara positif partisipasi ekonomi 

anggota terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan 

KPRI. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi ekonomi anggota 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan wajib 

laporan keuangan pada KPRI di Kota Salatiga yang berarti H1 ditolak. Hal 

tersebut disebabkan karena tingkat partisipasi ekonomi anggota termasuk cukup 

partisipan, akan tetapi partisipasi ekonomi anggota tersebut tidak memberikan 

kontribusi manfaat ekonomi bagi KPRI. Sehingga partisipasi ekonomi anggota 

dalam kondisi apapun tidak mempengaruhi pengungkapan wajib laporan 

keuangan dan manajemen pada KPRI di Kota Salatiga menyembunyikannya 

dengan tidak mengungkap laporan keuangan secara lengkap.  

Partisipasi ekonomi anggota yang cukup partisipan tersebut berarti 

transaksi yang dilakukan anggota terhadap koperasi cukup tinggi. Transaksi yang 

cukup tinggi akan mengakibatkan SHU yang diperoleh akan tinggi pula. 

Kenyataannya SHU yang dihasilkan KPRI di Kota Salatiga relatif kecil, hal ini 

dikarenakan transaksi yang dilakukan anggota pada usaha pertokoan tidak 

semuanya secara tunai, ada juga yang secara kredit. Transaksi yang secara kredit 

tersebut akan berdampak pada SHU yang diperoleh pada satu periode menjadi 

berkurang, jadi SHU yang seharunya diterima belum terealisasi sehingga SHU 

pada periode yang bersangkutan menjadi sedikit. Hal tersebut mengakibatkan 

manajemen koperasi tidak kap laporan keuangan secara lengkap. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ridho Parmanto yang 

menunjukkan bahwa pertisipasi ekonomi anggota tidak berpengaruh terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan.  

4.2.2. Hipotesis 2 (H2) Ada pengaruh secara positif likuiditas terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan KPRI. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh secara positif 

terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan hal ini berarti H2 

diterima. Hal tersebut disebabkan karena tingkat likuiditas pada KPRI di Kota 

Salatiga termasuk over likuid. Tingkat likuiditas yang over likuid diasumsikan 

akan mengurangi pencapaian tingkat SHU, karena tingkat likuiditas yang over 

likuid menunjukkan adanya aktiva lancar yang tidak produktif. Hal ini 

menunjukkan kinerja yang kurang efektif, sehingga manajemen menyembunyikan 

hal tersebut dengan tidak mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap.  

Hal tersebut sesuai dengan konsep teori yang menyatakan bahwa Cooke 

(1989) dalam Fitriany (2001) menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi 

menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan.  Perusahaan semacam ini 

cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada 

pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel, dengan kata 

lain terdapat hubungan yang positif antara tingkat likuiditas dengan tingkat 

pengungkapan laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Fitriyani (2001), 

Nugraheni dkk (2002) dan Simanjuntak (2004) yang menunjukkan bahwa 

likuiditas berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 
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Hasil penelitian ini tidak konsisiten dengan penelitian Wallace dan Mora (2007), 

Binsar dan Widiastuti (2004), Khafid dan Juni (2006) yang menunjukkan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan. 

4.2.3. Hipotesis 3 (H3) Ada pengaruh secara positif leverage terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan KPRI. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan sehingga 

H3 diterima. Hal tersebut disebabkan karena tingkat leverage pada KPRI di Kota 

Salatiga termasuk solvabel. Kondisi leverage yang solvabel diasumsikan karena 

pendanaan aktiva pada koperasi tidak bergantung pada hutang, sehingga hutang 

yang dimiliki KPRI dalam pengoperasian usaha lebih sedikit, dan hutang tersebut 

tidak dimanfaatkan secara efektif, untuk menutupinya koperasi tidak mengungkap 

laporan keuangan secara lengkap. Kesimpulannya bahwa kondisi leverage yang 

solvabel merupakan faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan 

yang kurang lengkap. 

Hal tersebut sesuai dengan konsep teori yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan. Teori 

menurut Jesen dan Meckling dalam Simanjuntak dan Lusy (2004:354) 

menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio leverage lebih tinggi menanggung 

biaya pengawasan (monitoring cost) karena kemungkinan rugi sangat besar tetapi 

dapat menghasilkan laba yang besar, sehingga diperlukan informasi keuangan 

yang lebih komprehensif atau lebih lengkap, maka perusahaan dengan leverage 
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yang tinggi akan menyediakan informasi atau pangungkapan yang lebih 

komprehensif pula.  

Begitu juga Meek, Robert dan Gray dalam Nugraheni (2002) semakin 

tinggi leverage suatu perusahaan maka semakin besar pula agency cost sehingga 

perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih komprehensif. Semakin 

besar terjadinya transfer kemakmuran dari kreditur jangka panjang kapada 

pemegang saham dan manajer sehingga perusahaan dituntut untuk melakukan 

pengungkapan yang lebih lengkap guna memenuhi kebutuhan informasi kreditur 

jangka panjang. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Na’im dan Rakhman 

(2000), Binsar dan Widiastuti (2004), Suwarti 2008, Eka Okthafiana (2010) yang 

menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi akan mengungkapkan 

laporan keuangan yang lebih tinggi pula dari pada perusahaan dengan leverage 

yang rendah. 

4.2.4. Hipotesis 4 (H4) Ada pengaruh secara positif profitabilitas terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan 

yang berarti H4 ditolak. Hal tersebut disebabkan tingkat profitabilitas pada KPRI 

kurang profitabel. Hal ini menunjukkan bahwa SHU yang dihasilkan dengan 

memanfaatkan total aktiva yang dimiliki KPRI relatif kecil karena banyaknya 

aktiva lancar yang tidak produktif. Aktiva lancar yang tidak produktif berada pada 

piutang yang terlalu tinggi, hal ini dikarenakan jangka waktu pelunasan piutang 
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yang terlalu lama yaitu 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan bahkan terdapat KPRI yang 

memberikan jangka waktu 48 bulan. Hal tersebut akan mengakibatkan 

penumpukan piutang yang berdampak pada SHU yang dihasilkan sedikit, 

sehingga profitabilitasnya sedikit dan untuk menyembunyikannya manajemen  

tidak mengungkap laporan keuangan KPRI secara lengkap.  

Hal ini sesuai dengan konsep teori yang diungkapkan oleh Shinghvi dan 

Desai dalam Simanjuntak dan  Lusy (2004) menyatakan bahwa rentabilitas 

ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk 

memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin meyakinkan 

investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap 

manajemen. Rasio profitabilitas tinggi menunjukkan tingginya laba yang 

diperoleh perusahaan, sehingga manajer perusakan akan mengungkap lebih 

banyak laporan keuangan serta dapat menyajikan pengungkapan yang lebih 

komprehensif. Oleh karena itu perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan 

lebih berani mengungkapkan laporan keuangan yang tinggi pula. 

Subiyantoro (1997) juga mengutarakan bahwa menajemen cenderung 

untuk mengungkap informasi secara terperinci ketika perusahaan mengalami 

tingkat perubahan laba tinggi. Sebaliknya perusahaan yang mengalami tingkat 

perubahan laba rendah, manajemen cenderung untuk menyembunyikan alasan 

penurunan dengan mengungkap lebih sedikit informasi. Hasil penelitian Suwarti 

(2008) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan laporan keuangan.  
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Hasil penelian ini sesuai dengan hasil penelitian Nugraheni dkk (2002), 

Hertanti (2005), Khafid dan Juni (2006) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan. Hasil 

penelitian ini tidak konsisiten dengan penelitian Binsar dan Widiastuti (2002), 

Suwarti (2008), Eka Okthafiana (2010) yang menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan. 

4.2.5. Hipotesis 5 (H5) Ada pengaruh secara positif size terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan KPRI. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa size berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan berarti H5 

dierima. Pengaruh positif yang signifikan karena kondisi size pada KPRI di Kota 

Salatiga merupakan usaha menengah. Usaha menengah yang diproksikan dengan 

total aktiva berarti total aktiva yang dimiliki KPRI cukup besar, akan tetapi total 

aktiva yang besar tersebut tidak dimanfaatkan secara efisien sehingga terdapat 

aktiva yang tidak produktif yang akan berdampak pada SHU yang dicapai relatif 

kecil, sehingga manajemen tidak mengungkapan laporan keuangan secara lengkap 

lengkap. Hal ini dapat disimpulkan bahwa size dalam usaha menengah 

mempengaruhi pengungkapan wajib laporan keuangan yang kurang lengkap pada 

KPRI di Kota Salatiga. 

Hal tersebut sesuai dengan konsep teori yang menyatakan bahwa size 

berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan. 

Menurut Fitriyani (2001) dalam Working Paper Simposium Nasional Akuntansi 
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IV secara umum perusahaan besar mengungkapkan informasi lebih banyak 

daripada perusahaan kecil karena menyangkut berbagai hal yaitu: 

a. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan yang menyatakan bahwa 

perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada 

perusahaan kecil. Pengungkapan informasi yang lebih banyak akan 

mengurangi biaya keagenan tersebut. 

b. Perusahaan besar menghadapi biaya politis yang lebih besar daripada 

perusahaan yang lebih kecil dan merupakan perusahaan yang banyak disorot 

oleh publik secara umum. Mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan 

bagian dari upaya untuk menjadikan akuntabilitas publik. 

c. Singhui and Desay (1971) dan Buzby (1975) menyatakan perusahaan kecil 

pada umumnya berada pada persaingan yang lebih ketat dengan perusahaan 

lain. Dengan mengungkapkan jati dirinya kepada pihak eksternal dapat 

membahayakan posisinya dalam persaingan sehingga perusahaan kecil 

cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan seperti perusahaan besar. 

Suripto (1999) menyatakan bahwa perusahaan besar mungkin lebih 

memiliki pemikiran yang luas, skill karyawan yang tinggi, sumber informasi yang 

banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Berdasarkan argumen diatas dapat 

diharapkan bahwa size perusahaan mempunyai esensi atau pengungkapan yang 

lebih luas. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan peneitian fitriyani (2001),Wallace dan 

Mora (2007), Dewi Hertanti (2005) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan. 
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Hasil penelitian ini tidak konsisiten dengan penelitianya Kaled (2009), Nugraheni, 

dkk (2002) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

4.2.6. Hipotesis 6 (H6) Ada pengaruh partisipasi ekonomi anggota, 

likuiditas, leverage, profitabilitas dan size terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi ekonomi anggota, 

likuiditas, leverage, profitabilitas, dan size secara bersama-sama berpengaruh 

secara positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan. 

Pengaruh kelima variabel tersebut terhadap kelengkapan pengungkapan wajib 

laporan keuangan adalah sebesar 29,2%. Besarnya pengaruh yang kecil tersebut 

disebabkan oleh sumbangan kondtribusi secara parsial dari masing – masing 

variabel partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas dan size 

sebagai berikut : 

4.2.7. Pengaruh yang tidak signifikan partisipasi ekonomi anggota terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI di Kota Salatiga. 

Hal ini berarti partisipasi ekonomi anggota hanya memberikan kontribusi 

pengaruh yang sangat kecil terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan 

KPRI yang kurang lengkap. 

4.2.8. Ada pengaruh positif likuiditas terhadap kelengkapan pengungkapan wajib 

laporan keuangan KPRI di Kota Salatiga. Hal ini berarti semakin likuid 

tingkat likuiditas akan semakin lengkap pengungkapan wajib laporan 

keuangan, dan semakin rendah tingkat likuiditas semakin tidak lengkap 
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pengungkapan laporan keuangannya. Sehingga likuiditas memberikan 

kontribusi pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan yang kurang 

lengkap. 

4.2.9. Ada pengaruh positif leverage terhadap kelengkapan pengungkapan wajib 

laporan keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi solvabel tingkat leverage 

semakin lengkap pengungkapan wajib laporan keuangannya, dan semakin 

tidak solvabel tingkat leverage semakin tidak lengkap pengungkapan 

laporan keuangnnya. Sehingga leverage yang solvabel memberikan 

kontribusi pengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan yang 

kurang lengkap. 

4.2.10. Pengaruh yang tidak signifikan antara profitabilitas dan kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI di Kota Salatiga. Hal ini 

berarti profitabilitas yang kurang profitabel hanya memberikan kontribusi 

pengaruh yang sangat kecil terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan 

yang kurang lengkap. 

4.2.11. Ada pengaruh positif size terhadap kelengkapan pengungkapan wajib 

laporan keuangan pada KPRI di Kota Salatiga. Hal ini berarti semakin besar 

size KPRI semakin lengkap pengungkapan laporan keuangan, dan semakin 

kecil size KPRI semakin tidak lengkap pengungkapan laporan keuangannya. 

Sehingga size KPRI yang termasuk usaha menengah memberikan kontribusi 

pengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan  keuangan yang kurang 

lengkap.  
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Sehingga secara bersama – sama pengaruh partisipasi ekonomi anggota, 

likuiditas, leverage, profitabilitas dan size terhadap kelengkapan pengungkapan 

wajib laporan keuangan memiliki kontribusi yang kecil karena hanya variabel 

likuiditas, leverage dan size yang berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI di Kota Salatiga dengan kontribusi 

yang kecil, sedangkan variabel partisipasi ekonomi anggota dan profitabilitas  

tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan 

KPRI, sehingga tidak memberikan kontribusi pengaruh. Sisanya dipengaruhi oleh 

faktor – faktor lain diluar variabel yang diteliti, sehingga menyebabkan kontribusi 

pengaruh secara simultan sangat kecil.  

Penelitian ini ternyata konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa secara simultan partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, 

leverage, profitabilitas dan size berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan 

wajib laporan keuangan. Beberapa penelitian tersebut diantaranya Ainun Na’im 

dan Fuad Rahman (2000), Fitriyani (2001), Binsar H. Simanjuntak dan Lusy 

Widiastuti (2004), Eka Okthafiana (2010), Ridho Parmanto (2007). Namun tidak 

konsisten dengan penelitian Nugraheni, dkk (2002) dan M. Khafid dan Siam Juni 

(2006).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

1). Partisipasi ekonomi anggota berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan pada KPRI di Kota 

Salatiga. Hal ini karena partisipasi ekonomi anggota yang cukup partisipan 

tidak memberikan kontribusi manfaat ekonomi. 

2). Likuiditas berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib 

laporan keuangan pada KPRI di Kota Salatiga. Kondisi likuiditas yang 

overlikuid menunjukkan adanya aktiva yang tidak produktif, sehingga 

manajemen menyembunyikannya dengan tidak mengungkap laporan 

keuangan secara lengkap. 

3). Leverage berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib 

laporan keuangan pada KPRI di Kota Salatiga. Kondisi leverage yang solvabel 

menunjukkan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional tidak semata-

mata bergantung pada hutang, sehingga manajemen tidak mempunyai 

kewajiban kepada pihak kreditur untuk mengungkap laporan keuangan secara 

lengkap. 
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4). Profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib laporan keuangan pada KPRI di Kota Salatiga. 

Profitabilitas yang kurang profitabel menunjukkan kinerja manajemen dalam 

memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba kurang efektif, sehingga untuk 

menyembunyikannya manajemen tidak mengungkap laporan keuangan secara 

lengkap.  

5). Size berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan 

keuangan pada KPRI di Kota Salatiga. Kondisi size yang termasuk usaha 

menengah menunjukkan aktiva yang cukup besar akan tetapi tidak diimbangi 

dengan laba yang besar sehingga manajemen menyembunyikan dengan tidak 

mengungkap laporan keuanga secara lengkap. 

6). Partisipasi ekonomi anggota, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan size secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib 

laporan keuangan KPRI. Pengaruh yang kecil dikarenakan partisipasi ekonomi 

anggota dan profitabilitas tidak berpengaruh sehingga kontribusinya 

mengurangi pengaruh secara bersama-sama. 

 

5.2. Keterbatasan penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1). Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan dalam penelitian 

ini ditentukan atas dasar interpretasi peneliti setelah membaca isi laporan 

tahunan (annual report) perusahaan yang diteliti. Sehingga memungkinkan 
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terjadinya perbedaan penilaian antar perusahaan karena kondisi subyektifitas 

peneliti. 

2). Penilaian item laporan keuangan tanpa pembobotan dan penjelasan dari 

perusahaan yang diteliti. Masing-masing item pengungkapan diperlakukan 

sama dan diasumsikan semua perusahaan seharusnya mengungkapkan item 

tersebut. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan 

adalah : 

1. Bagi KPRI diharapkan mempertahankan partisipasi ekonomi anggota yang 

sudah cukup partisipan dan meningkatkannya supaya lebih partisipan dengan 

membatasi transaksi secara kredit supaya laba yang seharusnya diterima tetap 

terealisasi, sehingga partisipasi yang cukup partisipan akan tetap memberikan 

manfaat ekonomi bagi koperasi. 

2. Bagi KPRI yang tingkat profitabilitasnya rendah atau tidak profitabel perlu 

meningkatkan pengelolaan asset yang tidak produktif terutama pada piutang 

yang terlalu tinggi misalnya dengan memperpende jangka waktu pelunasan 

piutangnya dan mempermudah syarat-syarat simpan pinjam, sehingga anggota 

tetap berpartisipasi terhadap koperasi. 
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Daftar Item Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan 

Koperasi Berdasarkan PSAK No. 27 Tahun 2007 Tentang Perkoperasian 

Setiap setiap item yang diungkapkan diberi nialai 1 (satu) dan apabila tidak 

diungkapkan diberi nilai 0 (nol) 

KETERANGAN ITEM 
 

A. Neraca 
 
1. Aktiva Lancar 

1.1. Kas dan Bank  
1.2. Investasi Jangka Pendek  
1.3. Piutang Usaha  
1.4. Piutang Pinjaman Anggota  
1.5. Piutang Pinjaman Non-Anggota  
1.6. Piutang Lain-lain 
1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih 
1.8. Persediaan  
1.9. Pandapatan akan Diterima 

2. Aktiva Jangka Panjang 
2.1. Penyertaan pada Koperasi 
2.2. Penyertaan pada Non Koperasi 

3. Aktiva Tetap 
3.1. Tanah/ Hak atas Tanah 
3.2. Bangunan 
3.3. Mesin 
3.4. Inventaris 
3.5. Akumulasi Penyusutan 

4. Aktiva Lain-lain 
4.1. Aktiva tetap dalam Konstruksi 
4.2. Beban Ditangguhkan 

5. Kewajiban Lancar 
5.1. Hutang Usaha  
5.2. Hutang Bank 
5.3. Hutang Pajak  
5.4. Hutang Simpanan Sukarela  
5.5. Hutang Dana bagian SHU  
5.6. Hutang Jangka Panjang akan Jatuh Tempo 
5.7. Biaya yang Masih Harus Dibayar 

6. Kewajiban Jangka Panjang 
6.1. Hutang Bank  
6.2. Hutang Jangka Panjang lainnya  

7. Ekuitas 
7.1. Simpanan Wajib 
7.2. Simpanan Pokok 

 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
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7.3. Modal Penyertaan Partisipasi Anggota 
7.4. Modal Penyertaan 
7.5. Modal Sumbangan 
7.6. Cadangan  
7.7. SHU Belum Dibagi 

 
Total Item Neraca 

1 
1 
1 
1 
1 
 

34 
 
 

B. Perhitungan Hasil Usaha 
 
1. Partisipasi Anggota  
 1.1. Partisipasi Bruto Anggota  
 1.2. Beban Pokok  
 1.3. Pendapatan Netto Anggota  

2. Pendapatan dari Non Anggota  
2.1. Penjualan  
2.2. HPP  
2.3. Laba (Rugi) Kotor Dengan Non Anggota  
2.4. SHU Kotor 

3. Beban Operasi  
3.1. Beban Usaha  
3.2. SHU Koperasi 
3.3. Beban Perkoperasian 
3.4. SHU Setelah Beban Perkoperasian 
3.5. Pendapatan Dan Beban Lain-Lain  
3.6. SHU Sebelum Pos-pos Luar Biasa 
3.7. Pendapatan dan Beban Luar Biasa 
3.8. SHU Sebelum Pajak  
3.9. Pajak Penghasilan 
3.10. SHU Setelah Pajak  

 
Total Iten Perhitungan Hasil Usaha 
 

 
 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

17 
 

 
C. Laporan Promosi Ekonomi Anggota 

 
1. Manfaat ekonomi dari pembelian atau pengadaan jasa bersama.  
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama.  
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.  
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk SHU.  

 
Total Iten Laporan Promosi Ekonomi Anggota 
 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
 

4 

D. Laporan Arus Kas 
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1. Saldo Awal Kas 
2. Sumber Penerimaan Kas 
3. Sumber pengeluaran Kas 
4. Saldo Akhir Kas 

 
Total Item Laporan Arus Kas 
 

1 
1 
1 
1 
 

4 

E. Catatan Atas Laporan Keuangan 
 
1. Perlakuan akuntansi  

1.1 Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi 
koperasi dengan anggota dan non anggota.  

1.2 Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap penilaian persediaan, 
piutang dan sebagainya.  

1.1 Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non 
anggota.  

2. Pengungkapan informasi lainnya  
2.1 Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik 

yang tercantum dalam AD / ART maupun dalam praktik, atau 
yang telah dicapai oleh koperasi.  

2.2 Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan 
mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan 
pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang 
diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha 
baru untuk anggota.  

2.3 Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi 
koperasi dengan anggota dan non anggota.  

2.4 Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi 
koperasi dengan anggota dan non anggota.  

2.5 Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang 
diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.  

2.6 Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik 
koperasi.  

2.7 Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan 
saham dari perusahaan swasta.  

2.8 Pembagian Sisa Hasil Usaha dan penggunaan cadangan.  
2.9 Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.  
2.10 Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-

keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan 
akuntansi dan penyajian laporan keuangan.  

 
Total Item Catatan Atas Laporan Keuangan 
 

 
 

 
1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 
 
 

13 

Total Item Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan 
Koperasi 

72 

Prosentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan  
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Koperasi : 
Jumlah Item yang Dilaporkan : Total IKP (72) * 100% 
 
 

 
....... %
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Lampiran 9 
 

OUPUT HASIL SPS 
 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=RES_1   /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX 
KURTOSIS SKEWNESS. 

Uji Normalitas Data 
[DataSet0]  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

Unstandardized Residual 50 -.19684 .13480 .0000000 .07733423 -.304 .337 -.430 .662
Valid N (listwise) 50         

 
Charts 
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COMPUTE abresid=ABS(RES_1). EXECUTE. REGRESSION   /MISSING 
LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL   
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT abresid   
/METHOD=ENTER PEA Likuiditas Leverage Profitabilitas Size   /SAVE 
RESID. 

 
Uji Asumsi Klasik 
 
[DataSet0]  
 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Size, 
Profitabilitas, 
Leverage, 
Likuiditas, PEAa 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .365a .134 .035 .04114
a. Predictors: (Constant), Size, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, PEA 
b. Dependent Variable: abresid 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .011 5 .002 1.356 .259a

Residual .074 44 .002   
Total .086 49    

a. Predictors: (Constant), Size, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, PEA 
b. Dependent Variable: abresid 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .025 .032  .784 .438   
PEA .068 .039 .281 1.764 .085 .775 1.290

Likuiditas .000 .002 -.062 -.407 .686 .836 1.196

Leverage -.037 .037 -.154 -.995 .325 .819 1.221

Profitabilitas .040 .146 .042 .278 .783 .882 1.134

Size 6.263E-12 .000 .207 1.335 .189 .816 1.225
a. Dependent Variable: abresid 
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Collinearity Diagnosticsa 

Mode
l Dimension Eigenvalue 

Condition 
Index 

Variance Proportions 

(Constant) PEA Likuiditas Leverage Profitabilitas Size

1 1 4.787 1.000 .00 .00 .01 .01 .01 .01

2 .615 2.791 .00 .00 .06 .00 .00 .64

3 .313 3.909 .00 .01 .01 .04 .73 .07

4 .202 4.867 .00 .00 .41 .31 .00 .22

5 .061 8.827 .11 .22 .50 .65 .06 .03

6 .022 14.890 .89 .77 .01 .00 .19 .04
a. Dependent Variable: abresid 
 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .0257 .1095 .0644 .01530 50
Residual -.07886 .12831 .00000 .03898 50
Std. Predicted Value -2.529 2.947 .000 1.000 50
Std. Residual -1.917 3.119 .000 .948 50
a. Dependent Variable: abresid 
 
SAVE OUTFILE='D:\Skripsi\skripsi\data variabel.sav'   /COMPRESSED. 

 
Charts 
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Regression 
[DataSet0]  
 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Size, 
Profitabilitas, 
Leverage, 
Likuiditas, PEAa 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .603a .364 .292 .0816100 2.433 
a. Predictors: (Constant), Size, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, PEA 
b. Dependent Variable: KPWLK 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .168 5 .034 5.033 .001a

Residual .293 44 .007   
Total .461 49    

a. Predictors: (Constant), Size, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, PEA 
b. Dependent Variable: KPWLK 
 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .283 .063  4.473 .000      
PEA -.087 .077 -.156 -1.139 .261 .049 -.169 -.137 .775 1.290

Likuiditas .009 .004 .273 2.080 .043 .032 .299 .250 .836 1.196

Leverage .194 .073 .353 2.656 .011 .317 .372 .319 .819 1.221

Profitabilitas .435 .289 .193 1.507 .139 .241 .222 .181 .882 1.134

Size 3.134E-11 .000 .448 3.367 .002 .456 .453 .405 .816 1.225
a. Dependent Variable: KPWLK 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions 

(Constant) PEA Likuiditas Leverage Profitabilitas Size

1 1 4.787 1.000 .00 .00 .01 .01 .01 .01

2 .615 2.791 .00 .00 .06 .00 .00 .64

3 .313 3.909 .00 .01 .01 .04 .73 .07
4 .202 4.867 .00 .00 .41 .31 .00 .22

5 .061 8.827 .11 .22 .50 .65 .06 .03

6 .022 14.890 .89 .77 .01 .00 .19 .04
a. Dependent Variable: KPWLK 
 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .294452 .579349 .403508 .0584862 50
Std. Predicted Value -1.865 3.007 .000 1.000 50
Standard Error of Predicted 
Value 

.016 .049 .027 .007 50

Adjusted Predicted Value .318935 .631095 .405539 .0621169 50
Residual -.1968386 .1347958 .0000000 .0773342 50
Std. Residual -2.412 1.652 .000 .948 50
Stud. Residual -2.605 1.727 -.011 1.018 50
Deleted Residual -.2296310 .1473927 -.0020311 .0895212 50
Stud. Deleted Residual -2.800 1.768 -.016 1.039 50
Mahal. Distance .974 16.617 4.900 3.199 50
Cook's Distance .000 .242 .027 .046 50
Centered Leverage Value .020 .339 .100 .065 50
a. Dependent Variable: KPWLK 
 
 


