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 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. 


