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SARI 

Anisa, Wilujeng Dwi. 2011. “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran 
Perusahaan, dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan Laporan 
Tahunan”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I. Drs. Subkhan. II. Linda Agustina, S.E, M.Si.  
 
Kata Kunci :  Pengungkapan Laporan Tahunan, Likuiditas, Profitabilitas, 
 Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Saham Publik.  
 

Pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Apabila 
dikaitkan dengan laporan tahunan berarti laporan keuangan tahunan harus 
memberikan informasi dan penjelasan yang lengkap, jelas, serta dapat 
menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang 
berpengaruh terhadap aktivitas suatu usaha. Karakteristik yang dimiliki setiap 
perusahaan menjadikan tingkat pengungkapan laporan tahunan antar satu 
perusahaan dengan perusahaan lain berbeda. Adanya perbedaan pengungkapan 
tersebut menjadikan perlu dilakukannya penelitian mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengungkapan laporan tahunan. Permasalahan dalam penelitian ini 
apakah likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham 
publik berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tahunan secara simultan 
maupun parsial. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham publik 
terhadap pengungkapan laporan tahunan baik secara simultan maupun parsial. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriftif kuantitatif, yang mengungkap 
besar kecilnya pengaruh antar variabel yang dinyatakan dalam angka-angka. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009. Sampel penelitian sebanyak 
31 perusahaan selama 2 periode, sehingga didapat sampel sejumlah 62 yang 
diambil dengan teknik purposive sampling. Data yang digunakan berupa data 
sekunder yang diambil dengan teknik dokumentasi. Metode pengujian penelitian 
ini melalui analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16. 

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan likuiditas, profitabilitas, 
ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap 
pengungkapan laporan tahunan. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan, namun likuiditas, 
profitabilitas, dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan laporan tahunan. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah hanya ukuran perusahaan yang 
berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan. Saran 
bagi penelitian selanjutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis supaya 
menambah sampel penelitian dimana unit analisis dalam penelitian ini tidak hanya 
pada jenis property dan real estate agar penelitian yang dihasilkan dapat lebih 
baik dari penelitian yang sebelumnya.  
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ABSTRACT  
 

Anisa, Wilujeng Dwi. 2011. “The Influence of Liquidity, Profitability, Company 
Size, and Public Stock Ownership to The Disclousure of Annual Report”. Final 
Project. Accounting Majors, Economic Faculty. Semarang State University. 
Advisors I. Drs. Subkhan. II. Linda Agustina, S.E, M.Si. 
 
Keywords : The Disclousure of Annual Report, Liquidity, Profitability,  
         Company Size, and Public Stock Ownership. 
 
 Disclousure can be defined as the release of information. When linked 
with the annual report means the annual report should provide information and 
explanations are complete, clear, and can describe accurately the ecomonic events 
that affect the activity of a business. Characteristic possessed by each company 
making an annual report disclousure levels between one company with another 
company is different. The differences in disclousure is made should have done 
research on the factors that influence the disclousure of annual reports. The 
problem in this research the liquidity, profitability, company size, and public stock 
ownership to the disclousure of annual report partially and simultaneously. The 
purpose of this research is done to know influence of liquidity, profitability, 
company size, and public stock ownership to to completeness of the disclousure of 
annual report either partially or simultaneously. 
 This research included quantitative descriptive research, one that outgrows 
its affecting litle or subjective stated variable. The population of this reseacrh was 
property and real estate companies in Indonesian Stock Exchange (IDX) of   
2008-2009. The sample as many as 31 companies up to 2 periods, so gotten by 
sample 62 companies one are taken through tech purposive sampling. The data 
were collected using documentation method. The data were analyzed using 
Multiple Regression Analysis assisted by SPSS 16 for windows. 
 The research result indicated that simultaneously liquidity, profitability, 
company size, and public stock ownership influenced the to the disclousure of 
annual report. In partially liquidity, profitability, and public stock ownership not 
influence to the disclousure of annual report, while company size is influence to 
the disclousure of annual report. 
 The conclusion of this research that in simultaneous fashion, there was 
influence of liquidity, profitability, company size, and public stock ownership to 
the disclousure of annual report. In partial manner, liquidity, profitability, and 
public stock ownership not influence to the disclousure of annual report, while 
company size is influence to the disclousure of annual report. Based on this 
research result, it was suggested for the futhur research to use other independent 
variabels to discover their influence of annual report disclousure. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Tuntutan globalisasi dan berubahnya lingkungan ekonomi banyak 

berpengaruh pada dunia usaha. Setiap perusahaan terutama yang telah go public di 

pasar modal dituntut untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi 

perusahaannya untuk dapat bersaing pada era globalisasi saat ini. Perusahaan di 

Indonesia yang melakukan penawaran kepada publik atau go public wajib 

menyampaikan informasi perusahaannya kepada Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam). Pengungkapan informasi perusahaan dapat dilakukan dengan produk 

utama akuntansi yaitu laporan perusahaan. Laporan tersebut dapat berupa laporan 

keuangan saja maupun laporan tahunan. Perusahaan dituntut untuk memberikan 

pengungkapan yang minimal sama dengan pesaingnya atau melebihi 

pengungkapan yang pernah dibuat oleh perusahaan pesaing sebelumnya untuk 

dapat menarik minat para pengguna laporan keuangan dan membentuk public 

image yang optimal. 

Pelaporan keuangan yang utama dari suatu perusahaan disajikan dalam 

bentuk laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bagi          

pihak-pihak di luar manajemen suatu perusahaan, laporan keuangan merupakan 
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jendela informasi yang memungkinkan mereka melihat kondisi perusahaan 

tersebut (Fitriany 2001). Para pemakai informasi terkadang membutuhkan lebih 

dari sekedar informasi keuangan. Perusahaan menyikapi hal ini dengan 

memberikan informasi dalam bentuk lain, salah satunya adalah laporan tahunan 

yang akan digunakan sebagai objek dalam penelitian ini. 

Laporan tahunan adalah suatu dokumen yang diterbitkan tiap tahun oleh 

suatu emiten yang berisi laporan keuangan yang telah diperiksa akuntan publik 

dan di dalamnya terdapat laporan keuangan perusahaan termasuk informasi 

tambahan mengenai perusahaan dan produknya serta hal-hal yang berkaitan 

dengan usaha perusahaan salama satu tahun. Laporan tahunan  menunjukkan apa 

yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAK 2009).  

Suwardjono (2008:580) menyebutkan tujuan pengungkapan adalah 

menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan 

keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan 

berbeda-beda. Sejauh mana informasi yang dapat diperoleh akan sangat 

tergantung pada sejauh mana tingkat pengungkapan dari laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan (Singhvi & Desai 1971 dalam Fitriany 2001). 

Tingkat pengungkapan yang tepat memang harus ditentukan karena terlalu banyak 

maupun sedikitnya informasi sama-sama tidak menguntungkan. Oleh karena itu, 

perusahaan juga akan mempertimbangkan faktor cost and banefit dari penyajian 

setiap informasi dalam laporan keuangan. 



 

 

3

Darrough (1993) dalam Na’im dan Rakhman (2000) mengemukakan ada 2 

(dua) jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang 

ditetapkan standar akuntansi keuangan, yaitu pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan 

wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar 

akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan 

informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk 

mengungkapkannya. Keputusan Bapepam No.SE-2/PM/2002 adalah dasar yang 

mengatur pengungkapan wajib laporan keuangan bagi perusahaan dalam dunia 

pasar modal. Laporan keuangan yang disyaratkan menurut Bapepam  meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan. 

Sekarang ini pengungkapan wajib saja dianggap tidak memadai untuk 

menilai kinerja sebuah perusahaan, sehingga perusahaan dituntut untuk 

melakukan pengungkapan secara lebih dengan alasan transparasi dalam 

menjelaskan kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada publik atau pihak lain 

yang berkepentingan. Kenyataan secara umum perusahaan sangat berhati-hati 

dalam mengungkapkan laporan keuangan tahunannya, karena dalam laporan 

tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan tersebut 

mencerminkan keadaan perusahaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir dan 

kondisi yang akan terjadi di masa datang.  

Pengungkapan laporan keuangan (disclosure of financial statement) 

merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan 
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investasi sangat tergantung dari pengungkapan yang disajikan dalam laporan 

tahunan. Pengungkapan informasi yang lebih transparan dapat menarik minat 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Dalam jangka panjang 

perusahaan dapat lebih meningkatkan kredibilitasnya dengan lebih membuka jati 

diri perusahaan tersebut, sehingga pihak luar yang memiliki kepentingan dapat 

meneropong bagaimana keadaan dan perkembangan perusahaan yang mereka 

tanamkan modalnya.  

Pengungkapan sukarela adalah perwujudan dari pengungkapan yang 

diperluas dan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak 

perusahaan itu sendiri dengan mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat 

(Chariri & Ghozali 2007). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan butir-

butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan 

yang berlaku. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen 

perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang 

dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut. 

Dasar perlunya praktek pengungkapan laporan keuangan dijelaskan dalam 

teori keagenan (agency theory) Jensen dan Meckling (1976) dalam Simanjuntak 

dan Widiastuti (2004) menyatakan bahwa hubungan keagenan (agency 

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

bekerja dengan individu atau organisasi lain yang disebut agent. Principal 

menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan dan di pihak lain 

manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanatkan oleh 

pemegang saham kepadanya. Agent diwajibkan memberikan laporan periodik 
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pada principal tentang usaha yang dijalankannya. Principal akan menilai kinerja 

agent-nya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya. Dengan 

demikian laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas kepada pemiliknya 

(Harianto & Sudomo 1998 dalam Simanjuntak & Widiastuti 2004). 

Observasi awal pada beberapa perusahaan property dan real estate di BEI 

menunjukkan adanya perbedaan antar perusahaan mengenai pengungkapan 

laporan keuangan. Seberapa besar pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

pengungkapan laporan tahunan perusahaan property dan real estate pada tahun 

2007 disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 Tabel 1.1  Data  Size Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Saham Publik  
        dan Indeks Pengungkapan tahun 2007 

No
. Nama Perusahaan Size Profitabilit

as 

Kepemilik
an Saham 

Publik 

Indeks 
Pengungka

pan 

1. Bhuwanatala Indah Permai 
Tbk 

275.122 3,23 58,03 64,58 

2. Bintang Mitra Semesta Raya 
Tbk 

188.287 1,38 24,05 47,92 

3. Lippo Cikarang Tbk 1.077.18
2

0,43 44,16 50 

4. Surya Inti Permata Tbk 1.570.85
3

1,45 29,83 56,23 

5. Ristia Bintang Mahkota 
Sejati Tbk 

220.747 0,55 24,79 52,02 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Property dan Real estate yang diolah 

Tahun 2007 
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa prosentase tiap perusahaan tentunya 

berbeda satu sama lain dalam mengungkapkan laporan tahunannya, karena tiap 

perusahaan memiliki karakteristik yang tidak sama. Pengaruh size perusahaan 

terhadap besarnya indeks pengungkapan pada perusahaan Bhuwanatala Indah 

Permai berpengaruh negatif. Pengaruh porsi kepemilikan saham terhadap 

pengungkapan pada perusahaan Bintang Semesta Raya juga berpengaruh negatif, 

artinya dengan kepemilikan saham oleh publik, perusahaan berani mengungkap 

lebih luas laporan tahunannya. Profitabilitas pada perusahaan Ristia Bintang 

Mahkota Sejati sebesar 0,55 di mana menunjukkan angka di bawah rata-rata 

indeks pengungkapan yaitu sebesar 1,15 namun perusahaan malah mengungkapan 

laporannya secara luas. Ini berarti bahwa walaupun profitabilitas perusahaan 

rendah, belum tentu perusahaan tidak berani untuk mengungkapkan laporan 

tahunannya secara luas. 

Pengungkapan laporan tahunan antara satu perusahaan dengan perusahaan 

yang lain berbeda. Perbedaan pengungkapan tersebut dipengaruhi oleh 

karakteristik perusahaan. Lang dan Ludolm (1993) dalam Yularto dan Chariri 

(2003) menyatakan aspek laporan keuangan dilihat dari karakteristik perusahaan 

ditentukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan yaitu karakteristik yang berkaitan 

dengan struktur, kinerja (performance), dan pasar (market). Struktur meliputi 

ukuran perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban, 

kinerja meliputi likuiditas perusahaan dan profitnya, sedangkan pasar ditentukan 

faktor-faktor yang bersifat kualitatif berupa tipe industri, tipe auditor, dan status 

perusahaan. Sehingga secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 
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pengungkapan (disclosure) laporan tahunan meliputi leverage, likuiditas, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, porsi saham publik, umur perusahaan, status 

perusahaan, jenis industri, serta ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik). 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

financialnya yang segera harus dipenuhi karena likuiditas berkaitan dengan 

investasi jangka pendek. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kuatnya 

kondisi perusahaan. Penelitian Cooke (1989) dalam Fitriany (2001) menunjukkan 

bahwa kondisi perusahaan yang sehat antara lain ditunjukkan dengan likuiditas 

yang tinggi dan berhubungan dengan pengungkapan yang luas. Hal tersebut 

didasarkan pada ekspektasi bahwa perusahaan yang secara keuangan kuat, akan 

cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi kepada pihak luar 

karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel. Pernyataan serupa juga 

dikemukakan oleh Gunawan (2003) dalam Maskiyah (2009) dalam penelitiannya 

menyatakan semakin tinggi tingkat rasio hutang, maka semakin luas pula 

pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan pada laporan tahunannya.  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan atas 

kegiatan usaha perusahaan. Singhvi dan Desai (1971) dalam Benardi (2007) 

mengutarakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan 

mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab 

manajer ingin menyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini 

disebabkan para investor kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi, dengan harapan perusahaan mampu memberikan 

pengembalian investasi yang tinggi pula. Perusahaan dengan profitabilitas yang 
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tinggi akan memberikan sinyal melalui pengungkapan laporan keuangan yang 

lebih detail mengenai kondisi perusahaan dengan tujuan menarik investor. 

Penelitian yang dilakukan Fitriany (2001) berhasil membuktikan bahwa variabel 

profitabilitas mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan. Jadi, semakin 

tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi indeks 

pengungkapannya. 

Perusahaan yang berukuran besar cenderung mengungkapkan informasi 

yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Lang dan Lundholm (1993) dalam 

Benardi (2007) menyatakan bahwa tingkat keluasan informasi dalam kebijakan 

pengungkapan perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran 

perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan 

publik (public demand) akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan 

perusahaan yang berukuran kecil. Meek et al. (1995) dalam Fitriany (2001) 

menyebutkan perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk merekrut 

karyawan yang ahli, serta adanya tuntutan dari pemegang saham dan analis, 

sehingga perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan 

yang lebih lengkap daripada perusahaan kecil.  

Hasil penelitian Almilia dan Retrinasari (2007) menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kelengkapan 

pengungkapan. Penelitian-penelitian sebelumnya (Suripto 1999, Fitriany 2001, 

dan Bernadi 2007) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan.  Jadi semakin besar ukuran perusahaan maka akan 
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semakin tinggi pengungkapannya. Mengungkapkan lebih banyak informasi 

merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. 

Kepemilikan saham publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik. 

Pengertian publik di sini adalah pihak individu yang berada di luar manajemen 

dan tidak memiliki hubungan istimewa terhadap perusahaan. Penelitian Na’im dan 

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

bahwa adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar 

dapat mempengaruhi pengungkapan oleh perusahaan. Semakin besar jumlah 

saham yang dimiliki masyarakat, maka semakin banyak pula pihak yang 

membutuhkan informasi tentang perusahaan sehingga semakin banyak pula   

detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dengan demikian pengungkapan 

perusahaan semakin lengkap. Penelitian yang dilakukan Marwata (2001) 

menyatakan bahwa perusahaan yang sahamnya dimiliki pihak asing akan 

menghadapi tekanan permintaan informasi lebih banyak. Semakin besar porsi 

saham yang dimiliki pihak asing semakin beragam informasi yang dibutuhkan. 

Ketentuan tentang pengungkapan di Indonesia telah diatur oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) dan Bapepam yang dituangkan ke dalam butir-butir 

pengungkapan. Daftar butir pengungkapan tersebut digunakan untuk menentukan 

tingkat ketaatan pengungkapan yang diukur dengan indeks pengungkapan 

(disclosure index) yaitu pengungkapan yang nyata dilaksanakan dibanding dengan 

pengungkapan yang seharusnya (daftar butir pengungkapan). Adanya peraturan 

tersebut, pada kenyataannya ternyata belum signifikan mempengaruhi 
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pengungkapan laporan keuangan perusahaan property dan real estate yang 

semakin berkembang.  

Martina (2007) menyatakan pengungkapan yang dilakukan oleh 

perusahaan property dan real estate mempunyai nilai rata-rata indeks 

pengungkapan sebesar 23,4%. Prosentase pengungkapan laporan tahunan 

perusahaan property dan real estate yang masih kecil menunjukkan bahwa masih 

sedikitnya perusahaan property dan real estate yang mengungkapkan laporan 

keuangan tahunannya secara lengkap. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

rendahnya tingkat investasi pada perusahaan tersebut karena kreditor maupun 

investor tidak memperoleh informasi laporan keuangan perusahaan secara penuh 

dan berkualitas. Selain itu perusahaan juga akan mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan modal usaha.  

Kenyataan di lapangan sekarang ini, menunjukkan perkembangan 

perusahaan property dan real estate semakin banyak. Indikasi pertumbuhan 

industri property dan real estate Indonesia tercermin dari semakin membaiknya 

kondisi perekonomian di Indonesia pasca krisis finansial. Pertumbuhan pasar 

properti di Indonesia sebesar 4,2% pada semester I/2009 semakin membaik dan 

diperkirakan meningkat hingga 2014. Kondisi tersebut ditunjang oleh kemudahan 

pengambilan kredit, baik Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan 

Apartemen, ataupun kredit konstruksi (www.kabarbisnis.com, unduhan 19 Juli 

2010). Dikarenakan saat ini para pelaku industri yang bergerak di bidang property 

dan real estate semakin banyak dan persaingan di bidang property dan real estate 

semakin ketat. Hal tersebut menuntut perusahaan untuk lebih meningkatkan 
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kualitas laporan keuangannya yaitu dengan lebih transparan dalam 

mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan. 

Penelitian mengenai pengungkapan laporan tahunan dalam hubungannya 

dengan karakteristik perusahaan telah banyak dilakukan diberbagai negara. Chow 

dan Wong (1987) meneliti tentang pengungkapan sukarela laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan di Meksiko dan hubungan tingkat pengungkapan untuk 

ukuran perusahaan, leverage, dan proporsi asset. Luas pengungkapan dengan 

variasi 52 sampel perusahaan manufaktur Meksiko yang terdaftar dalam bursa dan 

menunjukkan pengungkapan secara positif dan signifikan dengan ukuran 

perusahaan tetapi tidak dengan leverage dan proporsi asset. 

Huafang dan Jianguo (2007) meneliti struktur kepemilikan, komposisi 

struktur organisasi, dan luas kelengkapan pengungkapan perusahaan di Cina. Pada 

variabel struktur kepemilikan terdapat beberapa indikator yaitu tipe kepemilikan 

saham, kepemilikan manajerial, kepemilikan negara (BUMN), kepemilikan secara 

hukum, kepemilikan saham asing. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan 

Cina pada akhir 2002. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

variabel struktur kepemilikan ada dua indikator yang berpengaruh positif terhadap 

luas kelengkapan pengungkapan yaitu tipe kepemilikan saham dan kepemilikan 

saham asing. 

Simanjuntak dan Widiastuti (2004) menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur. Sampel yang digunakan adalah 34 perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar pada Bursa Efek Jakarta tahun 2002. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan variabel leverage, likuiditas, profitabilitas, dan porsi 

kepemilikan saham oleh publik secara signifikan positif mempengaruhi 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. 

Almilia dan Retrinasari (2007) menganalisa pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 200 perusahaan selama tahun 

2001-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rasio likuiditas, ukuran 

perusahaan, dan status perusahaan berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan. 

Penelitian mengenai pengungkapan dalam laporan tahunan dan         

faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi hal yang menarik untuk dilakukan, 

mengingat beberapa perbedaan hasil penelitian yang ada kemungkinan disebabkan 

karena perbedaan waktu dalam penelitian dan kondisi karakteristik             

masing-masing perusahaan. Bertitik tolak dari hasil-hasil penelitian Simanjuntak 

dan Widiastuti (2004), penelitian ini bermaksud menganalisis pengaruh 

karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan yang disajikan dalam laporan 

tahunan yang tercermin dalam likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

kepemilikan saham publik. Dalam penelitian ini terdapat sedikit perbedaan. 

Pertama, memfokuskan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Kedua, menggunakan data cross section lebih dari 

satu periode. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kekonsistenan hasil penelitian 



 

 

13

sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, maka maka judul penelitian ini adalah 

“Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Saham 

Publik Terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sesuai latar belakang di 

atas adalah sebagai berikut: 

1. Apakah likuiditas secara parsial berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan laporan tahunan? 

2. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan laporan tahunan? 

3. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan laporan tahunan? 

4. Apakah kepemilikan saham publik secara parsial berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan laporan tahunan? 

5. Apakah likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan 

saham publik secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

laporan tahunan? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan permasalahan yang 

telah diungkapkan dalam perumusan masalah adalah: 
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1. Mengetahui pengaruh likuiditas secara parsial terhadap pengungkapan 

laporan tahunan 

2. Mengetahui pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap pengungkapan 

laporan tahunan 

3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap 

pengungkapan laporan tahunan 

4. Mengetahui pengaruh kepemilikan saham publik secara parsial terhadap 

pengungkapan laporan tahunan 

5. Mengetahui pengaruh likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

kepemilikan saham publik secara simultan terhadap pengungkapan laporan 

tahunan 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan 

menjadi referensi bagi penelitian sejenis  dalam rangka mengembangkan 

ilmu pengetahuan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manajemen Perusahaan 

Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai 

pengambilan keputusan dalam menyusun atau menyajikan laporan 

keuangan yang diwajibkan sesuai PSAK dan ditetapkan oleh SK 
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Bapepam, sehingga secara langsung manajemen perusahaan telah 

memenuhi kewajibannya dalam pelaporan keuangan pada sebuah 

perusahaan. 

b. Investor 

Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan 

dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi dan sebagai 

bahan evaluasi dalam menilai kinerja emitennya. 

c. Pembaca 

Bagi pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi 

atau acuan dalam penulisan karya ilmiah tentang pengungkapan 

laporan keuangan serta dapat menambah wawasan pembaca dalam hal 

pengetahuan tentang minimum disclosure. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Munawir 

(2001:7) menyebutkan laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban pihak manajemen 

kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan yang berkepentingan dengan 

perusahaan (investor, kreditur, dan lain-lain). 

Ikatan Akuntan Indonesia dalam kerangka dasar penyusunan dan 

penyajian keuangan Standar Akuntansi Keuangan (2009) mendefinisikan laporan 

keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan 

yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai 

laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.  

Baridwan (2004:17) mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah 

ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-
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transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan 

keuangan pada umumnya disusun setahun sekali namun tidak jarang dijumpai 

pula perusahaan yang menyusun laporan keuangan tiap kuartal, triwulan bahkan 

tiap bulan tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Kesimpulan 

yang dapat diambil yaitu bahwa laporan keuangan merupakan media utama dalam 

penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan guna pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.  

Penelitian ini tidak hanya menggunakan laporan keuangan saja, tetapi juga 

informasi tambahan dari perusahaan yang disebut laporan tahunan. Laporan 

tahunan adalah suatu dokumen yang diterbitkan tiap tahun oleh suatu emiten yang 

berisi laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik dan di dalamnya 

terdapat laporan keuangan perusahaan termasuk informasi tambahan mengenai 

perusahaan dan produknya serta hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan 

selama satu tahun. Laporan tahunan, wajib dikeluarkan perusahaan yang telah 

melakukan penawaran umum dan juga perusahaan yang telah go public. Laporan 

keuangan sangat penting, agar mudah dipahami dan tidak menyesatkan          

pihak-pihak yang berkepentingan maka laporan tahunan disusun sesuai standar 

yang berlaku.  

2.1.2  Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan dari laporan keuangan menurut IAI (2009) adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 
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pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang 

telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.  

Prinsip Akuntansi Indonesia dalam Harahap (2007:120-121) menyatakan 

beberapa tujuan laporan keuangan antara lain: 

a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang 

timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan keuangan di dalam menafsir potensi perusahaan dalam 

menghasilkan laba. 

d. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi. 

e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan 

keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut 

perusahaan. 

Keputusan ekonomi banyak diambil setelah mempelajari suatu laporan 

keuangan. Keputusan ekonomi di pasar modal akan di dasarkan pada berbagai 
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macam informasi, laporan keuangan merupakan salah satu informasi penting 

tersebut. Secara garis besar tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi keuangan pada sebagian besar para pemakainya yang digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atas sumber 

daya perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya oleh pemilik perusahaan. 

2.1.3  Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah berbagai atribut yang 

membuat informasi dalam laporan keuangan bermanfaat bagi para pengguna. 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2009 menyebutkan karakteristik kualitatif 

laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat 

dibandingkan. Pengertian dapat dipahami berarti informasi dapat dipahami dengan 

mudah oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar tentang bisnis, aktivitas 

ekonomi, dan akuntansi juga memiliki kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. 

Pengertian relevan berarti informasi mampu untuk mempengaruhi 

keputusan ekonomi yang diambil pengguna, membantu mereka untuk 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan atau menegaskan 

dan mengoreksi evaluasi masa lalu. Dalam penyajian laporan keuangan yang 

relevan terdapat beberapa kendala di antaranya tepat waktu yaitu penundaan yang 

tidak semestinya dalam pelaporan dapat mengakibatkan kehilangan relevansi 

tetapi meningkatkan keandalan. Kedua menyeimbangkan biaya dan manfaat 
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artinya manfaat yang dihasilkan harusnya melebihi biaya penyusunannya. Ketiga 

menyeimbangkan berbagai karakteristik kualitatif yaitu untuk memenuhi tujuan 

laporan keuangan dan membuatnya cukup bagi lingkungan tertentu. 

Keandalan yaitu bebas dari kesalahan material dan pengertian yang 

menyesatkan. Selain itu dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang 

jujur atas yang seharusnya dapat disajikan atau secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam keandalan penyajian yaitu jujur 

(faithful representation), pertimbangan (prudence), dan kelengkapan 

(completeness). 

Dapat dibandingkan diartikan bahwa informasi harus disajikan secara 

konsisten dari satu instrumen periode berikutnya dan secara konsisten antar 

perusahaan, sehingga memungkinkan pengguna melakukan perbandingan yang 

signifikan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan. Pengguna juga dapat membandingkan laporan keuangan antar periode 

untuk mengidentifikasikan kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. 

2.1.4  Pengguna Laporan Keuangan 

Pihak-pihak pengguna laporan keuangan sangat beragam dalam 

memanfaatkan informasi dari laporan keuangan sesuai dengan kepentingan 

pribadi masing-masing. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2009, 

kelompok pengguna yang memanfaatkan laporan keuangan tersebut antara lain: 
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a. Pemegang saham  

Menggunakan informasi laporan keuangan untuk membuat kebijakan yang 

berhubungan dengan perusahaan dan manajemen. 

b.  Investor  

Penanam modal beresiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan 

resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 

c. Karyawan  

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 

d. Pemberi pinjaman  

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayarkan 

pada saat jatuh tempo. 
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e. Pemasok dan kreditor usaha lainnya  

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor berkepentingan pada perusahaan 

dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali 

kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup 

perusahaan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup jangka panjang. 

f.  Pemerintah  

Pemerintah menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengatur 

aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

penyusunan statistik pendapatan nasional. 

g. Masyarakat  

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.  

2.2 Pengungkapan Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Pengungkapan 

Pengungkapan disebut juga dengan dislosure. Kata disclosure berarti tidak 

menutupi atau tidak menyembunyikan (Chariri & Ghozali 2007:377). Apabila 

dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan 
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keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil 

aktivitas suatu usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas 

dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi 

yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.  

Hendriksen (2002:429) mengatakan secara sederhana bahwa 

pengungkapan dapat diartikan  sebagai pengeluaran informasi (the release of 

information). Para akuntan cenderung menggunakan istilah ini dalam batasan 

yang lebih sempit, yaitu pengeluaran informasi dalam laporan keuangan, 

umumnya laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak 

membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan 

keputusan ekonomi. Di Indonesia, pedoman penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan oleh perusahaan publik ditetapkan oleh Ketua Bapepam dalam surat 

edaran Nomor: SE-02/PM/2002. Pengungkapan informasi yang lebih transparan 

dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.  

2.2.2 Tujuan Pengungkapan 

Tujuan pengungkapan menurut Belkaoui (2006) berdasarkan penekanan 

atau orientasi badan pengawas diklarifikasikan menjadi tiga, yaitu: 

a. Tujuan melindungi, tujuan ini dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua 

pemakai cukup paham atau mengerti seluk beluk akuntansi. Bagi mereka 

yang awam, perlu dilindungi kepentingannya yaitu dengan mengungkapkan 

informasi sejelas mungkin sehingga pihak ekstern ini dapat menangkap 

substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan. 
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b. Tujuan informatif, tujuan ini dilandasi oleh gagasan bahwa semua pemakai 

dianggap sudah memahami seluk beluk akuntansi. Pengungkapan diarahkan 

untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan 

keputusan oleh pemakai laporan keuangan tersebut. Tujuan ini biasanya 

melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat 

pengungkapan. 

c. Tujuan kebutuhan khusus, tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan 

perlindungan publik dan tujuan informatif. Pengungkapan kepada publik 

dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju. 

Untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada 

badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang 

menuntut pengungkapan secara rinci.  

Tujuan pengungkapan secara umum adalah menyajikan informasi yang 

dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani 

berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan diharapkan berpengaruh terhadap hubungan jangka panjang 

dengan pengguna laporan keuangan. 

2.2.3 Jenis Pengungkapan 

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan harus memadai agar 

dapat digunakan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Darrough 

(1993) dalam Na’im dan Rakhman (2000) mengemukakan ada dua jenis 
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pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar 

akuntansi, yaitu: 

a. Pengungkapan wajib (Mandatory disclosure) 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan 

oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk 

mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan 

memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya. Peraturan mengenai 

pengungkapan laporan keuangan dikeluarkan oleh pemerintah melalui 

keputusan ketua Bapepam No.SE-02/PM/2002. 

b. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) 

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan 

sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. 

Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan 

untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang 

relevan dengan kebutuhan pemakai tahunan. Salah satu cara meningkatkan 

kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih 

luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan laporan 

tahunan. Variabel ini mengukur berapa banyak butir informasi akuntansi yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan oleh perusahaan. Butir pengungkapan 

laporan tahunan yang diukur meliputi yang bersifat wajib (mandatory) maupun 
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sukarela (voluntary). Pengungkapan wajib diukur dengan menggunakan 68 item 

pengungkapan berdasarkan surat keputusan Bapepam No.SE-02/PM/2002, 

sedangkan pengungkapan sukarela diukur dengan menggunakan 33 item 

pengungkapan berdasarkan daftar item pengungkapan sukarela dalam penelitian 

Marwata (2001) yang dikembangkan berdasarkan literatur penelitian Susanto, 

Meek et al., Choi dan Muller. 

Tingkat pengungkapan dinyatakan dalam bentuk indeks kelengkapan 

pengungkapan, seperti Index Wallace. Perhitungan indeks pengungkapan 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Memberi skor untuk setiap item pengungkapan secara dikotomi, di mana jika 

suatu item diungkapkan diberi nilai satu (1) dan jika tidak diungkapkan diberi 

nilai nol (0). 

2. Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor 

total. 

3. Menghitung indeks pengungkapan dengan cara membagi skor total yang 

diperoleh dengan skor yang diharapkan. 

Semakin banyak butir yang diungkap oleh perusahaan, semakin banyak 

pula angka indeks yang diperoleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan angka 

indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan 

praktek pengungkapan secara komprehensif dibandingkan dengan perusahaan 
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lain. Dengan menggunakan indeks pengungkapan kita akan mengetahui tingkat 

pengungkapan yang disajikan perusahaan untuk kepentingan publik. 

2.2.4 Teori Keagenan 

Keterbukaan pengungkapan informasi perusahaan dapat dilakukan dengan 

produk utama akuntansi yaitu laporan perusahaan. Laporan tersebut dapat berupa 

laporan keuangan saja maupun laporan tahunan. Laporan keuangan merupakan 

hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan merupakan mekanisme yang 

penting bagi manajer untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan laporan tersebut sehingga laporan keuangan harus 

ditampilkan secara rinci. 

Dasar perlunya praktek pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen 

kepada pemegang dijelaskan dalam teori keagenan (agency theory). Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) menyatakan bahwa 

hubungan keagenan (agency relationship) ada bilamana satu atau lebih individu 

yang disebut dengan principal bekerja dengan individu atau organisasi lain yang 

disebut agent. Principal akan menyediakan fasilitas dan mendelegasikan 

kebijaksanaan pembuat keputusan kepada agent. Pernyataan serupa juga 

dikemukakan oleh Anthony dan Govindarajan dalam Irawan (2011) bahwa konsep 

teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara principal dengan agent. 

Princilpal (seseorang atau lebih) mempekerjakan orang yakni untuk melakukan 

pekerjaan. Dengan kontrak tersebut, principal mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agent. 
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Harianto dan Sudomo (1998) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) 

menyebutkan teori keagenan membahas hubungan antara manajemen dengan 

pemegang saham, dimana yang dimaksud dengan principal adalah pemegang 

saham dan agent adalah manajemen pengelola perusahaan. Principal menyediakan 

fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, di lain pihak manajemen 

mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan pemegang saham 

kepadanya. Agent diwajibkan memberikan laporan periodik pada principal 

tentang usaha yang dijalankannya. Principal akan menilai kinerja agent-nya 

melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya. 

Manajemen diwajibkan memberikan laporan keuangan kepada pemilik 

sebagai alat pertanggungjawaban dan alat pengambilan keputusan dimana pemilik 

menginginkan informasi yang rinci. Untuk itu diperlukan pengungkapan oleh 

pihak manajemen kepada pemilik atau pemegang saham terhadap laporan 

keuangan tersebut. 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Tahunan 

Perusahaan di Indonesia terutama yang telah go public di pasar modal 

dituntut untuk memberikan informasi perusahaannya yang termuat dalam laporan 

tahunan perusahaan untuk dapat bersaing dalam dunia bisnis pada BEI. Laporan 

tahunan merupakan media untuk mengungkapkan informasi keuangan dan      

non-keuangan kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut 

untuk pengambilan keputusan. Melalui laporan tahunan, publik akan mengetahui 
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informasi yang diungkapkan oleh perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat 

dinilai kinerjanya. 

Pengungkapan informasi yang diberikan oleh setiap perusahaan berbeda-

beda, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang ada pada perusahaan yang 

disebut dengan karakteristik perusahaan. Lang dan Ludolm (1993) dalam Yularto 

dan Chariri (2003) menyatakan aspek laporan keuangan dilihat dari karakteristik 

perusahaan ditentukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan yaitu:  

a. Struktur (structure) yang meliputi ukuran perusahaan dan kemampuan 

perusahaan untuk melunasi kewajiban. 

b. Kinerja (performance) yang meliputi likuiditas perusahaan dan profitnya. 

c. Pasar (market) ditentukan faktor-faktor yang bersifat kualitatif berupa tipe 

industri, tipe auditor, dan status perusahaan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengungkapan laporan tahunan 

secara keseluruhan meliputi: 

1. Leverage 

Rasio leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas 

pemegang saham. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak 

tertagihnya suatu hutang. Jensen dan Meckling (1976) dalam Simanjuntak dan 

Widiastuti (2004) menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi 

menanggung biaya pengawasan tinggi. Jika menyediakan informasi secara lebih 

komprehensif akan membutuhkan biaya yang tinggi, maka perusahaan dengan 



 

 

30

leverage yang lebih tinggi akan menyediakan informasi yang lebih komprehensif. 

Penyataan serupa juga dikemukakan oleh Na’im dan Rakhman (2000) bahwa 

perusahaan dengan rasio hutang atas modal tinggi akan mengungkapkan lebih 

banyak informasi dalam laporan tahunan daripada perusahaan dengan rasio 

leverage  rendah.  

2. Likuiditas  

Likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, tingkat likuiditas 

yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga 

cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih lengkap kepada 

pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel (Cooke 

1989 dalam Fitriany 2001). Tetapi dari sisi lain, perusahaan dengan likuiditas 

yang rendah cenderung lebih banyak informasi kepada pihak eksternal sebagai 

upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen (Wallace et al. 1994 

dalam Fitriany 2001). 

3. Profitabilitas  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan atas 

kegiatan usaha perusahaan selama satu tahun. Singhvi dan Desai (1971) dalam 

Simanjuntak dan Widiastuti (2004) mengutarakan bahwa rentabilitas ekonomi dan 

profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan 

informasi yang lebih rinci. Hal tersebut dikarenakan mereka ingin menyakinkan 

investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap 

manajemen. Didasarkan dengan tujuan untuk menarik minat investor, perusahaan 
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dengan profitabilitas yang tinggi akan memberikan sinyal melalui pengungkapan 

laporan keuangan yang lebih detail mengenai kondisi perusahaan.  

4. Porsi Saham Publik  

Porsi saham publik menunjukkan tingkat kepemilikan perusahaan oleh 

masyarakat publik. Pengertian publik di sini adalah pihak individu yang berada di 

luar lingkar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengannya. 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) 

menjelaskan bahwa biaya keagenan akan meningkat seiring dengan besarnya nilai 

saham yang beredar yang sangat erat kaitannya dengan proporsi kepemilikan 

terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin banyak pemegang saham maka 

semakin banyak pula pihak-pihak yang berkepentingan. Akibatnya semakin 

banyak pula pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan dan akan 

memicu pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan yang lebih 

komprehensif. 

5. Ukuran Perusahaan  

Jensen dan Meckling (1976) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) 

mengemukakan bahwa terdapat suatu potensi untuk mentransfer kekayaan dari 

dedtholders kepada pemegang saham dan manajer pada perusahaan yang tingkat 

ketergantungannya kepada utang sangat tinggi sehingga menimbulkan biaya 

keagenan yang tinggi. Untuk mengurangi biaya keagenan manajer akan 

memberikan pengungkapan yang lebih luas guna menyakinkan kreditur. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang tumbuh besar memiliki kewajiban lebih besar dalam 
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memuaskan kebutuhan krediturnya terhadap informasi dengan cara memberikan 

pengungkapan secara lebih terperinci pada laporan tahunannya. 

6. Umur Perusahaan  

Marwata (2001) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) mengemukakan 

umur perusahaan diperkirakan memiliki hubungan positif dengan kualitas 

pengungkapan. Alasan yang mendasari adalah bahwa perusahaan yang berumur 

lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan 

laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih 

mengetahui hal-hal yang perlu disajikan mengenai  informasi perusahaan. 

7. Status Perusahaan 

Afiliasi dapat diartikan sebagai hubungan keluraga karena perkawinan dan 

keturunan sampai derajat kedua, hubungan antara dua perusahaan di mana 

terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. Susanto 

(1992) dalam Fitriany (2001) menyebutkan afiliasi perusahaan dengan perusahaan 

asing (multinasional) mungkin akan melakukan pengungkapan yang lebih luas. 

Alasan yang pertama, perusahaan berbasis asing mendapatkan pelatihan yang 

lebih baik, misalnya dalam bidang akuntansi, dari perusahaan induknya di luar 

negeri. Kedua, perusahaan berbasis asing mungkin mempunyai sistem informasi 

manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal 

dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. Ketiga, kemungkinan juga 

terdapat permintaan informasi yang lebih besar kepada perusahaan berbasis asing 

dari pelanggan, pemasok, analisis, dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan 
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dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) akan memberikan pengungkapan 

yang lebih luas dibanding dengan perusahaan domestik. 

8. Kelompok Industri  

Cooke dalam Kasmadi dan Susanto (2004) mengungkapkan bahwa jenis 

industri manufaktur berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan 

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

lainnya. Kasmadi dan Susanto (2004) sendiri melakukan penelitian serupa dengan 

membagi jenis industri ke dalam perusahaan high profile dan low profile 

industries. Perusahaan high profile industries dipercaya membutuhkan image yang 

lebih baik dari masyarakat untuk meningkatkan volume penjualannya sehingga 

memberikan pengungkapan yang lebih luas.  

9. Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Alasan yang mendasari bahwa profesi akuntan dapat mengungkapkan 

informasi yang lebih luas adalah akuntan publik merupakan profesi kepercayaan. 

Oleh karena itu akuntan dituntut juga untuk menunjukkan sikap profesionalnya 

dalam mengungkapkan informasi seluas mungkin kepada masyarakat. Kantor 

Akuntan Publik yang memiliki reputasi tinggi akan mempertahankan reputasinya 

dengan memberikan kualitas pengauditan yang tinggi pula. Penunjukkan KAP 

yang berkualitas akan diinterpretasikan oleh publik bahwa perusahaan memiliki 

informasi yang tidak menyesatkan dan telah mengungkapkan informasi 

setransparan mungkin (Singhvi & Desai 1971 dalam Daljono 2000, Fitriany 

2001). Laporan keuangan tahunan yang sudah diperiksa oleh akuntan publik dapat 
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menjadi dasar yang berguna bagi pengambilan keputusan yang ekonomis 

(Baridwan 2004).  

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan empat 

variabel saja. Penelitian ini memfokuskan pada pengungkapan laporan tahunan 

dengan likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham 

publik sebagai variabel independen dikarenakan berdasarkan penelitian-penelitian 

sebelumnya ditemukan bahwa variabel-variabel tersebut lebih dominan 

mempengaruhi pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Alasan lainnya yaitu 

ingin mengetahui kekonsistenan hasil dari ke empat variabel tersebut apabila 

diterapkan pada perusahaan property dan real estate. Secara detail, penjelasan 

tentang ke empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

2.3.1  Likuiditas 

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (Hanafi & Halim 

2009:77). Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada 

waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, dan perusahaan 

dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya 

apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar 

yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek.  
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Cooke (1989) dalam Fitriany (2001) menunjukkan bahwa kondisi 

perusahaan yang sehat antara lain ditunjukkan dengan likuiditas yang tinggi dan 

berhubungan dengan pengungkapan yang luas. Hal tersebut di dasarkan pada 

ekspektasi bahwa perusahaan secara keuangan kuat, akan cenderung untuk 

mengungkapkan lebih banyak informasi. Karena ingin menunjukkan kepada pihak 

ekstern bahwa perusahaan tersebut kredibel.  

Wallace et al. (1994) dalam Fitriany (2001) menyatakan bahwa tingkat 

likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, tingkat likuiditas yang tinggi 

menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Secara finansial perusahaan 

yang kuat akan lebih mengungkapkan informasi daripada perusahaan-perusahaan 

yang lemah. Tetapi di lain pihak, apabila likuiditas dipandang sebagai ukuran 

kinerja manajemen maka perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas rendah 

perlu memberikan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan lemahnya kinerja 

dibanding perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang tinggi.  

Weston dan Copeland (1989:226) dalam Maskiyah (2009), menyatakan 

dua rasio yang digunakan dalam mengukur likuiditas adalah current ratio dan 

acid-test/quick ratio. 

a. Current ratio 

Current ratio merupakan perbandingan antara jumlah aktiva lancar 

dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan tingkat keamanan (margin of 

safety) kreditor jangka pendek. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang 

dimiliki perusahaan ditambah aset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam 
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waktu satu tahun, relatif terhadap besarnya hutang-hutang yang jatuh tempo 

dalam waktu jangka dekat, pada tanggal tertentu yang dicantumkan pada 

tanggal neraca. Rumus current ratio adalah sebagai berikut: 

        Aktiva lancar 

Current ratio = 

     Kewajiban lancar 

 

Rasio ini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek, karena rasio 

tersebut menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek 

terpenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode 

yang sama dengan jatuh tempo utang. 

b. Quick ratio 

Quick ratio diukur dengan menggunakan persediaan akhir dari aktiva 

lancar dan sisanya dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio ini merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya 

dengan tidak memeprhitungkan persediaan. Karena persediaan memerlukan 

waktu yang relatif lama untuk direalisir sebagai uang kas. Rumus quick ratio 

adalah sebagai berikut: 

Aktiva lancar - Persediaan 

Quick ratio = 

           Kewajiban lancar 
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Quick ratio dirancang untuk mengukur seberapa baik perusahaan 

dapat memenuhi kewajibannya, tanpa harus melikuidasi atau terlalu 

tergantung pada persediaannya. Persediaan tidak bisa sepenuhnya diandalkan, 

karena persediaan bukanlah sumber kas yang bisa segera diperoleh bahkan 

mungkin tidak mudah dijual pada kondisi ekonomi yang lesu. 

2.3.2 Profitabilitas 

Hanafi dan Halim (2009:83) mendefinisikan profitabilitas sebagai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas 

menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

mempengaruhi luas pengungkapan. Singhvi dan Desai (1971) dalam Subiyantoro 

(1996), Simanjuntak dan Widiastuti (2004) mengutarakan bahwa rentabilitas 

ekomoni dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk 

memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin menyakinkan 

investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap 

manajemen. Sehingga, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka 

semakin meningkat indeks pengungkapannya. 

Ada tiga rasio yang sering digunakan dalam mengukur profitabilitas, yaitu:  

profit margin, return on  asset (ROA), dan return on equity (ROE). 

a. Profit margin 

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu (Hanafi & Halim 

2009:83). Rasio ini bisa diinterpretasiakn juga sebagai kemampuan 
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perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada 

periode tertentu. Rumus profit margin adalah sebagai berikut: 

        Laba bersih setelah pajak 

Profit margin = 

             Penjualan 

 

Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin 

yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya 

tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau 

kombinasi dari kedua hal tersebut. Secara umum rasio yang rendah 

menunjukkan tidak efisienan manajemen (Hanafi & Halim 2009:83). 

b. Retunr on asset (ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih berdasarkan tingkat aktiva tertentu (Hanafi & Halim 2009:84). Rumus 

ROA adalah sebagai berikut: 

    Laba bersih setelah pajak 

  ROA =  

       Total aktiva 

Return on asset (ROA) sering disebut juga dengan Return on investment 

(ROI).  
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c. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan 

ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham (Hanafi & Halim 

2009:84). Rumus ROE adalah sebagai berikut: 

      Laba bersih setelah pajak 

 ROE =  

    Modal saham 

 

ROE yang tinggi mendorong manajer untuk mengungkapkan 

informasi lebih ketika kemampuan menghasilkan labanya berada di atas rata-

rata industri agar investor dan kreditor yakin bahwa perusahaan berada dalam 

posisi persaingan yang kuat dan operasi perusahaan berjalan efisien sehingga 

akan meningkatkan kompensasi untuk manajemen (Machfoedz 1994 dalam 

Siti Zubaidah & Zulfikar 2005, Maskiyah 2009). 

2.3.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang menggambarkan besar kecilnya 

suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dari besar kecilnya modal yang 

digunakan, total aktiva yang dimiliki, total penjualan, ataupun jumlah karyawan 

perusahaan (Almilia & Retrinasari 2007). Ukuran perusahaan dapat menunjukkan 

seberapa banyak informasi yang dapat diperoleh dari perusahaan tersebut. 

Pengaruh ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan dapat dijelaskan melalui 

teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) dalam Siti Zubaidah dan Zulfikar 
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(2005), Martina (2007) dimana perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang 

lebih besar dibanding perusahaan kecil. Perusahaan besar akan mengungkapkan 

informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan 

tersebut.  

Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar pula. Dengan sumber 

daya yang besar tersebut perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan 

informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan 

untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak 

perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan yang 

lebih lengkap. Alasan lain adalah perusahaan besar bisa menanamkan modal pada 

berbagai jenis usaha, lebih mudah memasuki pasar modal, serta memperoleh 

penilaian kredit yang tinggi sehingga kesemuanya itu akan mempengaruhi 

keberadaan total asetnya (Martina 2007). 

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak pula informasi 

yang dapat digali. Pihak manajemen harus mengolah informasi tersebut secara 

menyeluruh untuk dilaporkan pada pihak yang berkepentingan. Jika pihak 

manajemen tidak bersedia mengolah informasi tersebut secara menyeluruh, maka 

laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan bisa mencerminkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. 

2.3.4 Kepemilikan Saham Publik 

Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik yang 

besar akan memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak.  Jensen dan 
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Meckling (1976) dalam Bernardi dkk (2005) menjelaskan bahwa biaya keagenan 

akan meningkat seiring dengan besarnya nilai saham yang beredar yang sangat 

erat kaitannya dengan proporsi kepemilikan terhadap perusahaan. Hal ini 

dikarenakan semakin banyak pemegang saham maka semakin banyak pula   

pihak-pihak yang berkepentingan. Akibatnya, semakin banyak pula pihak yang 

membutuhkan informasi tentang perusahaaan dan akan memicu pihak manajemen 

untuk melakukan pengungkapan yang lebih detail.  

Kepemilikan saham publik diukur dengan rasio jumlah saham yang 

dimiliki masyarakat (publik) dengan total saham. Rasio ini menunjukkan seberapa 

besar saham perusahaan yang dimiliki oleh publik (Simanjuntak & Widiastuti 

2004). Perusahaan dengan kepemilikan saham oleh publik yang besar akan 

menarik perhatian publik dan lebih banyak memperoleh tekanan publik serta 

untuk mempromosikan saham perusahaan di dalam pasar modal. Semakin banyak 

pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula 

detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan 

perusahaan semakin meningkat. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

kepemilikan saham perusahaan oleh publik, maka dapat mempengaruhi 

pengungkapan oleh perusahaan.   

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengungkapan pada laporan tahunan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh beberapa ahli ekonomi. 

Bebepara hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu sebagai berikut:  
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Tabel 2.1  Penelitian Mengenai Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan 

Judul Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

Voluntary Financial 

Disclosure by 

Mexican 

Corporations. 

Chow dan 

Wong 

 (1987) 

a. ukuran 

perusahaan 

b. leverage 

c. proporsi 

asset 

Kualitas pengungkapan sukarela: 

a. Berpengaruh positif dengan 

ukuran perusahaan 

b. Tidak berpengaruh dengan 

leverage dan proporsi asset 

The Relations 

between The 

Comprehensiveness 

of Corporate Annual 

Report and Firm 

Characteristic in 

Spain. 

Wallace, 

Kamal 

Maser dan 

Aracelu 

Mora 

(1994) 

a. Ukuran 

Perusahaan 

b. Status 

Pendaftaran 

c. Tk. 

Likuiditas 

Kelengkapan pengungkapan: 

a. Berbanding positif dengan besar 

perusahaan & status pendaftaran 

b. Tidak Dipengaruhi oleh tingkat  

likuiditas 

Analisis Hubungan 

Antara Kelengkapan 

Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Dengan Struktur 

Modal dan Tipe 

Kepemilikan 

Perusahaan. 

Ainun 

Naim dan 

Fuad 

Rakhman 

(2000) 

a. Leverage 

b. Saham 

publik 

Kelengkapan pengungkapan: 

a. Berhubungan secara positif dengan 

leverage 

b. Berhubungan secara negatif 

dengan struktur kepemilikan oleh 

publik 

Analisis Pengaruh 

Faktor-faktor 

Fundamental 

Perusahaan 

Terhadap 

B. Linggar 

Yekti 

Nugraheni

, Oct. 

Digdo 

a. Tk. 

Likuiditas 

b. Tk. 

Leverage 

Tidak ditemukannya bukti empiris 

bahwa secara parsial maupun 

bersama-sama tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara 

faktor-faktor fundamental seperti 
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Kelengkapan 

Laporan Keuangan 

Hartomo 

dan Luci 

Hary 

Patworo 

(2004) 

c. Tk. 

Profitabilitas 

d. Common 

stock ratio 

tingkat likuiditas, leverage, 

profitabilitas dan common stock ratio 

terhadap tingkat pengungkapan. 

Ownership 

Structure, Broad 

Composition and 

Voluntary 

Disclosure. 

Huafang 

dan 

Jianguo 

(2007) 

Struktur 

Kepemilikan 

dengan 

indikator:  

- Kepemilikan 

saham 

- Kepemilikan 

manajerial 

- Kepemilikan 

Negara 

- Kepemilikan 

saham asing 

Luas kelengkapan dipengaruhi oleh 

tipe kepemilikan saham dan 

kepemilikan saham asing 

Analisis Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap 

Kelengkapan 

Pengungkapan 

Dalam Laporan 

Tahunan Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di BEJ 

Luciana 

Spica 

Almilia 

dan Ikka 

Retrinasari 

(2007) 

a. likuiditas 

b. Leverage 

c. Net profit 

margin 

d. Ukuran 

perusahaan 

e. Status 

perusahaan 

Faktor yang mempengaruhi indeks 

kelengkapan pengungkapan adalah 

likuiditas, ukuran perusahaan, dan 

status perusahaan.  

 

Sumber: data diolah 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Kebutuhan akan informasi akuntansi sangatlah penting, di mana informasi 

akuntansi merupakan pertanggungjawaban dari manajer yang ditujukan untuk 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan tahunan merupakan media utama 

penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan. 

Agar laporan tahunan dapat bermanfaat bagi penggunanya, maka diperlukan 

pengungkapan laporan keuangan agar pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan 

keuangan tersebut dapat menilai kinerja manajemen sehingga dapat mengambil 

keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan perusahaan di masa depan. 

Faktor-faktor dalam pengungkapan laporan tahunan meliputi leverage, 

likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, porsi saham publik, umur perusahaan, 

status perusahaan, nilai perusahaan, jenis industri, persentase kepemilikan 

manajerial, serta ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik).           Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan laporan tahunan perusahaan dalam penelitian ini 

yaitu likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham publik. 

Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi 

keuangan perusahaan sehingga mendorong perusahaan melakukan pengungkapan 

informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan 

perusahaan tersebut kredibel (Cooke 1989 dalam Nugraheni, dkk 2002). Suatu 

perusahaan dengan likuiditas yang sangat rendah berarti mencerminkan 

ketidakmampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Masalah ini dapat mengarah pada penjualan investasi dan aktiva 
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dengan terpaksa sehingga dapat mengarah pada kebangkrutan. Sebaliknya, 

perusahaan dengan likuiditas yang terlalu tinggi pun juga menunjukkan hal yang 

tidak baik. Karena dengan tingkat likuiditas yang tinggi menandakan kas 

perusahaan banyak yang menganggur. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak bisa mengelola dana yang ada dengan tepat untuk dikembangkan 

ke dalam bentuk operasi kegiatan yang lain.  

Cooke (1989) dalam Fitriany (2001) menunjukkan bahwa kondisi 

perusahaan yang sehat antara lain ditunjukkan dengan likuiditas yang tinggi dan 

berhubungan dengan pengungkapan yang luas. Hal tersebut di dasarkan pada 

ekspektasi bahwa perusahaan secara keuangan kuat, akan cenderung untuk 

mengungkapkan lebih banyak informasi. Karena ingin menunjukkan kepada pihak 

ekstern bahwa perusahaan tersebut kredibel.  

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dapat dilihat dengan 

perolehan laba yang dihasilkan. Secara umum, laba yang dihasilkan berasal dari 

penjualan dan investasi yang dijalankan perusahaan. Perusahaan  dengan 

profitabilitas yang rendah, mencerminkan bahwa efektifitas operasi perusahaan 

kurang. Akibatnya perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam menghasilkan 

laba atau profit. Sebaliknya, profitabilitas yang sangat tinggi pun bisa 

membahayakan perusahaan. Profitabilitas yang sangat tinggi dapat menimbulkan 

kecurigaan bagi para pemilik saham dan calon investor. Investor menggunakan 

informasi laba sebagai proksi laba masa depan. Apabila manajemen perusahaan 

memberikan informasi tentang profitabilitas yang terlalu tinggi dalam laporan 
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tahunan, maka hal tersebut bisa membahayakan perusahaan. Karena belum tentu 

kinerja perusahaan untuk tahun berikutnya bisa menghasilkan laba atau profit 

yang besar pula. 

Singhvi dan Desai (1971) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) 

mengutarakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan 

mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab 

mereka ingin menyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan 

mendorong kompensasi terhadap manajemen. Fitriany (2001) dalam Almilia dan 

Retrinasari (2007), berhasil membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai 

hubungan positif  dengan pengungkapan.  

Perusahaan yang besar secara umum akan mengungkapkan informasi lebih 

banyak daripada perusahaan kecil. Terdapat beberapa penjelasan mengenai hal 

tersebut. Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya 

keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen & Meckling 1976 

dalam Marwata 2001, Almilia & Retrinasari 2007). Ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini dinyatakan dengan total aktiva. Perusahaan yang mempunyai total 

aktiva banyak cenderung memiliki public demand akan informasi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total aktiva lebih kecil 

sehingga banyak pemegang saham pada perusahaan memerlukan lebih banyak 

pengungkapan karena tuntutan para pemegang saham dan para analisis modal.  

Saham publik adalah saham yang dimiliki oleh masyarakat publik. 

Perusahaan yang telah go public memiliki konsekuensi tinggi apalagi dengan 
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kepemilikan saham oleh publik yang lebih. Pengawasan dan pengendaliannya 

akan lebih didominasi oleh publik. Adanya perbedaan dalam proporsi saham yang 

dimilki oleh investor luar dapat mempengaruhi pengungkapan oleh perusahaan 

(Na’im & Rakhman 2000 dalam Simanjuntak & Widiastuti 2004). Semakin besar 

kepemilikan saham publik mengakibatkan perusahaan lebih serius dalam 

memberikan informasi perusahaan sehingga semakin banyak pula detail butir 

yang dituntut untuk dibuka. Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

      (+) 

 

 

      (+)   

               

                  

      (+)                   
(+)

 

       (+) 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Likuiditas 

Profitabilitas 

Ukuran Perusahaan 

Kepemilikan 
Saham Publik 

Kelengkapan 
Pengungkapan 

Laporan Tahunan 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

Sugiyono (2009:93) menyatakan hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena itu rumusan masalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

H1 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan tahunan 

H2 :  Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan 

tahunan 

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan 

tahunan 

H4 : Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

laporan tahunan 

H5 :  Likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan Kepemilikan saham 

publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan tahunan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 

penelitian yang mengungkap besar kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar 

variabel yang dinyatakan dalam angka-angka dengan cara mengumpulkan data-

data yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antar variabel-variabel 

yang bersangkutan. Data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor 

dan analisisnya menggunakan statistik. Sumber data dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Objek 

penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2009.  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Arikunto (2006:108) memberikan pengertian populasi sebagai keseluruhan 

objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2008-2009. Jumlah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

BEI tahun 2008-2009 adalah 38 perusahaan. 
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3.2.2 Sampel Penelitian 

Arikunto (2006:109) memberikan pengertian sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel yaitu metode purposive sampling. Metode purposive sampling dilakukan 

dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah 

tetapi didasarkan atas adanya kriteria-kriteria tertentu (Arikunto 2006:117). 

Sampel perusahaan dipilih berdasakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang termasuk kategori perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009. 

2. Perusahaan property dan real estate yang mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan secara kontinyu setiap tahun, yaitu selama tahun pengamatan tahun 

2008 sampai dengan 2009. 

Prosedur penentuan sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang 

telah ditentukan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 Prosedur Penentuan Sampel Penelitian 

Identifikasi Perusahaan Jumlah 

Perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2009 

38 

Perusahaan property dan real estate yang 

tidak mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan berturut-turut selama tahun 

2008-2009  

 (7) 

Sampel Penelitian 31 

Sumber: data sekunder yang diolah, Tahun 2008-2009 
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Berdasarkan kriteria di atas, dari 38 perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di BEI terdapat 31 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai 

sampel dalam penelitian ini. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Data Sampel Penelitian 

No. Nama Perusahaan Kode 

1. Alam Sutera Realty ASRI 

2. Bakrieland Development ELTY 

3. Bekasi Asri Pemula BAPA 

4. Bintang Mitra Semestaraya BMSR 

5. Bukit Darmo Property BKDP 

6. Bumi Serpong Damai BSDE 

7. Ciputra Delevopment CTRA 

8. Ciputra Property CTRP 

9. Ciputra Surya CTRS 

10. Cowell Development COWL 

11. Duta Anggada Realty DART 

12. Duta Pertiwi DUTI 

13. Fortune Mate Indonesia Tbk FMII 

14. Gowa Makassar Tourism Development GMTD 

15. Indonesia Prima Property OMRE 

16. Intiland Development DILD 

17. Jakarta International Hotels & Development JIHD 
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18. Jaya Real Property JRPT 

19. Kawasan Industri Jababeka KIJA 

20. Lamicita Nusantara LAMI 

21. Lippo Cikarang LPCK 

22. New Century Development PTRA 

23. Pakuwon Jati PWON 

24. Panca Wiratama Sakti PWSI 

25. Perdana Gapuraprima GPRA 

26. Ristia Bintang Mahkotasejati RBMS 

27. Royal Oka Development Asia RODA 

28. Sentul City BKSL 

29. Summarecon Agung SMRA 

30. Suryainti Permata SIIP 

31. Suryamas Dutamakmur SMDM 

Sumber: data sekunder yang diolah, Tahun 2008-2009 

3.3 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2009:58) menyatakan variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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3.3.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan laporan 

tahunan perusahaan property dan real estate. Pengungkapan disebut juga dengan 

dislosure. Kata disclosure berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan 

(Chariri & Ghozali 2007:377). Apabila dikaitkan dengan laporan tahunan, 

disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan tahunan harus memberikan 

informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu usaha. 

Variabel ini mengukur berapa banyak butir pengungkapan laporan keuangan 

tahunan yang diungkap oleh perusahaan. Butir pengungkapan yang diukur 

meliputi pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure). Pengungkapan laporan tahunan diukur dengan 

menggunakan index of disclosure methodology yaitu indeks Wallace. Indeks 

pengungkapan dapat mencerminkan informasi-informasi secara detail pada 

masing-masing item laporan keuangan yang telah ditentukan. 

Indeks pengungkapan untuk setiap perusahaan sampel diperoleh dengan 

sebagai berikut: 

a. Memberi skor untuk setiap item pengungkapan, dimana jika suatu item 

diungkapakan diberi nilai satu (1) dan jika tidak diungkapkan akan diberi 

nilai nol (0). 

b. Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan 

skor total. 
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c. Menghitung indeks pengungkapan dengan cara membagi total skor yang 

diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh 

perusahaan. 

 Rumus indeks Wallace (Cooke 1992 & Wallace 1987 dalam Nugraheni 

dkk. 2002): 

             n 

Indeks Wallace  =      x 100% 

          k  

keterangan: 

n : jumlah butir yang diungkap oleh perusahaan 

k : jumlah butir yang seharusnya diungkap 

Semakin banyak butir yang diungkap oleh perusahaan, semakin banyak 

pula angka indeks yang diperoleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan angka 

indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan 

praktek pengungkapan secara lebih komprehensif dibanding perusahaan lain. 

3.3.2 Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen (Y). Variabel independen dalam penelitian ini ada empat yaitu, 

likuiditas (X1), profitabilitas (X2), ukuran perusahaan (X3), dan kepemilikan 

saham publik (X4). 

a.   Likuiditas (X1) 
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Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban financialnya yang segera harus dipenuhi karena likuiditas berkaitan 

dengan investasi jangka pendek. Penelitian ini menggunakan rasio lancar yang 

diukur dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini yang paling 

umum digunakan untuk menganalisis posisi modal kerja suatu perusahaan dan 

menunjukkan tingkat keamanan kreditor jangka pendek atau kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek. Adapun rumus dari likuiditas 

sebagai berikut: 

      Aktiva lancar 

Current ratio = 

   Kewajiban lancar 

 

(Hanafi & Halim 2009:77) 

 

b.   Profitabilitas (X2) 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan (profit). Variabel ini bertujuan untuk mengukur efisiensi aktivitas 

perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan return on asset (ROA). Rasio ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan 

tingkat aset tertentu. Rumus dari profitabilitas sebagai berikut: 

     Laba setelah pajak 

ROA  =  

    Total Aktiva 

(Hanafi & Halim 2009:83) 
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c.   Ukuran Perusahaan (X3) 

Ukuran perusahaan dinyatakan dalam total aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Jensen & Meckling 1976 dalam Nugraheni, dkk 2002 menyebutkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan dapat dilihat dengan mengukur nilai total asset 

yang dimiliki perusahaan tersebut. Sehingga diperolehnya nilai ukuran perusahaan 

pada penelitian ini berdasarkan berikut: 

Ukuran Perusahaan = jumlah total aktiva 

(Jensen & Meckling 1976 dalam Nugraheni, dkk 2002) 

d.   Kepemilikan Saham Publik (X4) 

Perusahaan yang telah go public memiliki konsekuensi tinggi apalagi 

dengan porsi saham publik yang lebih. Pengawasan dan pengendaliannya akan 

lebih didominasi oleh publik. Selain itu, perusahaan go public dituntut untuk lebih 

transparan dalam rangka menciptakan pasar modal yang efisien. Kepemilikan 

saham publik diukur dengan rasio jumlah saham yang dimiliki publik dengan total 

saham. 

                   Jumlah saham publik 

Saham publik =              x 100% 

           Total saham yang beredar 

(Simanjuntak & Widiastuti 2004) 

Berikut disajikan Tabel 3.3 mengenai operasional variabel untuk menggambarkan 

tiap individu variabel: 
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Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Terukur Indikator Cara Pengukuran 
Skala 

Data 

Sumber 

Data 

Variabel Dependen: 

Pengungkapan LK (Y) 

 

IP 

 

Skor yang 

diungkap dibagi 

skor seharusnya 

 

Rasio 

 

Sekunder

Variabel Independen: 

a. Likuiditas (X1) 

 

 

 

b. Profitabilitas (X2) 

 

 

c.Ukuran Perusahaan 

(X3) 

 

d. Saham Publik (X4) 

 

CR 

 

 

 

ROA 

 

 

TA 

 

KSP 

 

Aktiva Lancar 

dibagi kewajiban 

lancar 

 

Laba setelah pajak 

dibagi total aktiva 

 

Total Aktiva 

 

Jumlah saham 

publik dibagi total 

saham 

 

Rasio 

 

 

 

Rasio 

 

 

Rasio 

 

Rasio 

 

Sekunder 

 

 

 

Sekunder 

 

 

Sekunder 

 

Sekunder
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto 2006). Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini berupa data sekunder laporan keuangan tahunan 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008-2009. Data sekunder laporan tahunan tersebut untuk memperoleh data 

mengenai likuiditas, profitabilitas, total aktiva, serta jumlah saham publik 

perusahaan. Perolehan data-data tersebut dengan mengunjungi Pusat Referensi 

Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia. 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini metode analisis 

data dilakukan beberapa tahapan yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik 

yang meliputi pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis data yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan variabel penelitian secara individual. 

Selain itu analisis deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk melihat 

sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah 

ditetapkan. Analisis variabel dependen pada penelitian ini mengukur berapa 

banyak butir pengungkapan laporan keuangan tahunan yang diungkap oleh 
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perusahaan yang bersifat wajib (mandatory) maupun sukarela (voluntary). 

Pengungkapan wajib diukur dengan menggunakan 68 item pengungkapan 

berdasarkan surat keputusan Bapepam No.SE-02/PM/2002, sedangkan 

pengungkapan sukarela diukur dengan menggunakan 33 item pengungkapan 

berdasarkan daftar item pengungkapan sukarela dalam penelitian Marwata (2001) 

yang dikembangkan berdasarkan literatur penelitian Susanto, Meek et al., Choi 

dan Muller. Sehingga total butir pengungkapan sebanyak 101 item. 

Penggunaan persentase digunakan untuk mendeskripsikan hasil data dari 

variabel pengungkapan laporan tahunan. Langkah-langkah yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan persentase maksimal yaitu 100% 

b. Menentukan persentase minimal yaitu 0% 

c. Menentukan rentang persentase (r%) diperoleh dari pengurangan persentase 

maksimal terhadap persentase minimal, maka didapatkan 100% - 0% = 100% 

d. Menentukan interval kelas persentase, diperoleh dari pembagian kriteria 

terhadap rentang persentase, maka didapatkan 100% : 4 = 25% 

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

lengkap. 

Tabel 3.4  Rentang Deskriptif Persentase 

No. Rentang Persentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Lengkap 

2. 50% - 74% Lengkap 

3. 25% - 49% Cukup Lengkap 

4. 0% - 24% Kurang Lengkap 

Sumber: Rachman dan Muchsin 2004 dalam Yusri 2007 
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Variabel independen dalam penelitian ini juga menggunakan deskriptif 

kuantitatif. Dalam penelitian ini likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

kepemilikan saham publik sebagai variabel independen diukur dengan 

menggunakan rata-rata yaitu untuk mendiskripsikan penggolongan total aktiva, 

total hutang, penjualan ataupun laba bersih dari perusahaan property dan real 

estate ke dalam tingkatan tertinggi, terendah, dan rata-rata. 

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Kriteria yang digunakan 

pada variabel likuiditas berdasarkan tabel sebagai berikut ini: 

Tabel 3.5 Kriteria Data Likuiditas (CR) 

Nilai CR Kriteria 

>1 Besar 

≥0 - < 1 Sedang 

<1 Kecil 

Sumber: Pramesti 2007 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dapat dilihat dengan 

perolehan laba yang dihasilkan. Kriteria yang digunakan pada variabel 

profitabilitas berdasarkan tabel berikut ini: 
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Tabel 3.6 Kriteria untuk Data Profitabilitas (ROA) 

Nilai ROA Kriteria 

>1 Besar 

≥0 - <1 Sedang 

<1 Kecil 

Sumber: Pramesti 2007 

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang menggambarkan besar kecilnya 

suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dari besar kecilnya total aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Kriteria pada variabel ukuran perusahaan berdasarkan tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.7 Kriteria untuk Data Ukuran Perusahaan (TA) 

Nilai TA Kriteria 

Lebih dari 1 trilyun  Besar 

500 milyar – 1 trilyun Sedang 

Kurang dari 500 milyar Kecil 

Sumber: Rahmawati dkk 2004 

Kepemilikan saham publik menunjukkan tingkat kepemilikan perusahaan 

oleh masyarakat publik. Kriteria yang digunakan pada variabel kepemilikan 

saham publik berdasarkan tabel beikut ini: 
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Tabel 3.8 Kriteria untuk Data Kepemilikan Saham Publik (KSP) 

Nilai KPS Kriteria 

>50% Besar 

≥10% - <50% Sedang 

<10% Kecil 

Sumber: Pramesti 2007 

3.5.2 Analisis Statistik 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan 

kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan laporan tahunan. Analisis 

statistik yang digunakan meliputi pengujian asumsi klasik, analisis regresi 

berganda, dan uji hipotesis. 

a. Pengujian Asumsi Klasik 

Tujuan dilakukannya pengujian asumsi klasik adalah sebagai uji prasyarat 

untuk mengetahui model analisis regresi dalam penelitian ini dapat digunakan 

sebagai alat prediksi yang baik atau tidak. Pengujian asumsi klasik dalam 

penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara 

variabel independen dengan varibel dependen mempunyai distribusi normal atau 
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tidak (Ghozali 2007:110). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi 

normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah 

data berdistribusi normal atau tidak, dilakukan dengan memperhatikan penyebaran 

data (titik-titik) pada Normal P-Plot of Regresion Standardzed Residual dari 

variabel independen: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel 

independen saling berhubungan secara linear (Ghozali 2007:91). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan meregresikan 

model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel bebas dengan 

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance Value, yaitu: 

1. Jika Tolerance Value > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolinearitas. 

2. Jika Tolerance Value < 0,1 dan VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas. 

3) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan di mana variabel gangguan pada periode 

tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain, akibatnya 
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variabel sampel tidak dapat menggambarkan variasi populasi (Ghozali 2007:95). 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi linear 

berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi maka dinamakan problem autokorelasi. Model regresi 

yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah autokorelasi. Deteksi 

terjadinya autokorelasi atau tidak dalam suatu model regresi dilakukan dengan 

melihat nilai dari statistik Durbin Waston (D-W). Adapun tabel Dubin Waston 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Durbin Waston 

Durbin Waston Kesimpulan 

Kurang dari 1, 026 Ada autokorelasi 

1,45 – 1,68 Tanpa Kesimpulan 

1,68 – 2,32 Tidak ada autokorelasi 

2,32 – 2,55 Tanpa Kesimpulan 

Lebih dari 2,55 Ada autokorelasi 

Sumber data: Algifari (2000). 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
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heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2007:105). 

Heteroskedastisitas dapat dilihat dengan cara melihat grafik scatterplot 

antara taksiran nilai Y dengan residual. Yang mendasari dalam pengambilan 

keputusan adalah: 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola teratur 

(gelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola jelas seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi berganda bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu 

variabel terhadap variabel lain. Untuk menunjukkan pengaruh antara         

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yaitu likuiditas, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik terhadap 

pengungkapan laporan keuangan tahunan. Persamaan regresi linier berganda dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

Ŷ  =  a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + e  

Keterangan: 

Ŷ  =  Pengungkapan Laporan Tahunan 

X1  =  Likuiditas 

X2  =  Profitabilitas 
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X3  =  Ukuran Perusahaan 

X4 =  Kepemilikan Saham Publik 

 a =  Konstanta 

b1, b2, b3, b4 =  Koefisien regresi 

e      =  Error 

c. Uji Hipotesis 

Untuk menguji regresi dalam penelitian ini, maka terdapat dua pengujian, 

yaitu: 

1) Uji Regresi Simultan (Uji-F) 

Menurut Ghozali (2007) uji-F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ke empat variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 
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2. Jika nilai koefisien ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara simultan ke empat variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Uji Regresi Parsial (Uji-t) 

Menurut Ghozali (2007:55) uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 

0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.5.3  Koesfisien Determinasi  

Koefisien determinasi menunjukkan prosentase dari pengaruh semua 

variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
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berada di antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali 2007). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1   Deskriptif Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kenyataan di lapangan sekarang ini 

menunjukkan perkembangan perusahaan property dan real estate semakin banyak. 

Indikasi pertumbuhan industri property dan real estate Indonesia tercermin dari 

semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia pasca krisis finansial. 

Dikarenakan saat ini para pelaku industri yang bergerak di bidang property dan 

real estate semakin banyak, maka persaingan di bidang property dan real estate 

menjadi semakin ketat. Hal tersebut menuntut perusahaan untuk lebih 

meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya yaitu dengan lebih transparan 

dalam mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari BEI tercatat bahwa perusahaan property dan real estate pada tahun 

2008 dan 2009 masing-masing berjumlah 38 perusahaan dan 31 perusahaan. 

Jumlah perusahaan tersebut tidak seluruhnya diambil sebagai sampel.  

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. 

Data sampel yang diperoleh pada perusahaan property dan real estate yang go 

public di dapat berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: 
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1. Perusahaan yang termasuk kategori perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009. 

2. Perusahaan property dan real estate yang mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan secara kontinyu setiap tahun, yaitu selama tahun pengamatan tahun 

2008 sampai dengan 2009. 

Penentuan sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 Penentuan Sampel Penelitian 

Identifikasi Perusahaan Jumlah 

Perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2009 

38 

Perusahaan property dan real estate yang 

tidak mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan berturut-turut selama tahun 

2008-2009  

 (7) 

Sampel Penelitian 31 

Sumber: data sekunder Tahun 2008-2009 yang diolah 

 
Berdasarkan kriteria di atas, dari 38 perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di BEI terdapat 31 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai 

sampel dalam penelitian ini. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 

tahun 2008-2009 sehingga diperoleh 62 data penelitian. Perusahaan-perusahaan 
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yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Data Sampel Penelitian 

No. Nama Perusahaan Kode 

1. Alam Sutera Realty ASRI 

2. Bakrieland Development ELTY 

3. Bekasi Asri Pemula BAPA 

4. Bintang Mitra Semestaraya BMSR 

5. Bukit Darmo Property BKDP 

6. Bumi Serpong Damai BSDE 

7. Ciputra Delevopment CTRA 

8. Ciputra Property CTRP 

9. Ciputra Surya CTRS 

10. Cowell Development COWL 

11. Duta Anggada Realty DART 

12. Duta Pertiwi DUTI 

13. Fortune Mate Indonesia Tbk FMII 

14. Gowa Makassar Tourism Development GMTD 

15. Indonesia Prima Property OMRE 

16. Intiland Development DILD 

17. Jakarta International Hotels & Development JIHD 

18. Jaya Real Property JRPT 

19. Kawasan Industri Jababeka KIJA 
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20. Lamicita Nusantara LAMI 

21. Lippo Cikarang LPCK 

22. New Century Development PTRA 

23. Pakuwon Jati PWON 

24. Panca Wiratama Sakti PWSI 

25. Perdana Gapuraprima GPRA 

26. Ristia Bintang Mahkotasejati RBMS 

27. Royal Oka Development Asia RODA 

28. Sentul City BKSL 

29. Summarecon Agung SMRA 

30. Suryainti Permata SIIP 

31. Suryamas Dutamakmur SMDM 

Sumber: data sekunder Tahun 2008-2009 yang diolah 

4.1.2  Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data variabel 

yang telah diolah. Variabel-variabel yang diolah dalam penelitian ini yaitu: 

a. Pengungkapan Laporan Tahunan (Y) 

Pengukuran pengungkapan dalam penelitian ini menggunakan peubah 

dummy dengan memberi skor 1 (satu) untuk item pengungkapan yang diungkap 

oleh perusahaan dan skor 0 (nol) untuk item pengungkapan yang tidak diungkap 

oleh perusahaan. Data hasil penelitian dari nilai indek pengungkapan          

masing-masing perusahaan tahun 2008-2009 secara rinci dapat dilihat pada 
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lampiran 10 berdasar kriteria tabel 3.4 halaman 57 tersebut. Hasil perhitungan 

indek pengungkapan jika dimasukkan dalam kiteria dapat dilihat pada tabel 4.3 

berikut ini:  

Tabel 4.3 Indek Pengungkapan Perusahaan Property dan Real Estate  

 Tahun 2008-2009 

No. Rentang Persentase Kriteria Jumlah Perusahaan 

1. 75% - 100% Sangat Lengkap 0 

2. 50% - 74% Lengkap 56 

3. 25% - 49% Cukup Lengkap 6 

4. 0% - 24% Kurang Lengkap 0 

Jumlah 62 

Sumber: Rachman dan Muchsin dalam Yusri 2007dan Data sekunder Tahun 
2008-2009  yang diolah 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki indek 

pengungkapan dengan kriteria lengkap pada tahun 2008-2009 sebanyak 56 

perusahaan. Data hasil penelitian menunjukkan dari total sampel perusahaan yang 

diteliti sebanyak 62 perusahan, diperoleh 56 perusahaan yang termasuk dalam 

kriteria lengkap yang melakukan pengungkapan laporan tahunan perusahaannya. 

Sedangkan yang memiliki indek pengungkapan dengan kriteria cukup lengkap 

sebanyak 6 perusahaan pada tahun 2008-2009. Data menunjukkan dari total 

sampel perusahaan yang diteliti sebanyak 62 perusahan, diperoleh 6 perusahaan 
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yang termasuk dalam kriteria cukup lengkap yang melakukan pengungkapan 

laporan tahunan perusahaannya. 

Data hasil penelitian pada lampiran 10 juga diperoleh nilai indek 

pengungkapan tertinggi pada tahun 2008 sebanyak 65,35% dilakukan oleh        

PT. Bakrieland Development dan PT. Jakarta International Hotels & 

Development, sedangkan nilai IP terendah pada tahun 2008 dilakukan oleh       

PT. Bintang Mitra Semestaraya  sebanyak 51,49%. Tahun 2009 diperoleh nilai IP 

tertinggi yaitu 65,35% oleh PT. Intiland Development, sedangkan nilai IP 

terendah yaitu 50,50% oleh PT. Cowell Development.  

Tingginya pengungkapan laporan tahunan yang masuk dalam kriteria 

lengkap, secara tidak langsung juga disebabkan adanya tuntutan dari pengguna 

laporan keuangan yang menghendaki adanya keterbukaan segala macam bentuk 

informasi keuangan perusahaan. Adanya informasi dapat mempengaruhi para 

investor dan stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

b. Likuiditas (X1) 

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (Hanafi & Halim 

2009:77). Variabel likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan current ratio. 

Rasio ini menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) kreditor jangka 

pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut.  
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Data likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR) dalam penelitian 

ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan property dan real estate 

yang ada di BEI. Data seluruh likuiditas yang diukur dari CR terdapat pada 

lampiran 6. Ringkasan analisis kuantitatif untuk likuiditas antara lain pada tabel 

4.4 sebagai berikut:  

Tabel 4.4 Data  Current Ratio (CR) 

Nilai CR Kriteria Jumlah Perusahaan 

>1 Besar 37 

≥0 - < 1 Sedang 25 

<1 Kecil 0 

Jumlah 62 

Sumber: Pramesti 2007 dan data sekunder Tahun 2008-2009 yang diolah 

Tabel 4.4 di atas, menunjukkan perusahaan yang memiliki CR nilainya >1 

sebanyak 37 perusahaan pada tahun 2008-2009. Hal ini menunjukkan dari total 

sampel perusahaan yang diteliti sebanyak 62 perusahaan, diperoleh 37 perusahaan 

yang termasuk dalam kriteria besar yang memiliki nilai CR pada perusahaan >1. 

Sedangkan perusahaan yang memiliki CR nilainya ≥0-<1 sebanyak 25 perusahaan 

pada tahun 2008-2009. Hal ini menunjukkan dari total sampel perusahaan yang 

diteliti sebanyak 62 perusahaan, diperoleh 25 perusahaan yang termasuk dalam 

kriteria sedang yang memiliki nilai CR pada perusahaan < 1. 

Perusahaan yang memiliki tingkat current ratio (CR) tertinggi pada tahun 

2008 adalah PT. Ciputra Property yaitu sebesar 9,66. Pada tahun 2009 yang 
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memiliki tingkat current ratio tertinggi adalah PT. Ciputra Property yaitu sebesar 

11,94. Perusahaan yang memiliki tingkat current ratio terendah pada tahun 2008 

adalah PT. Indonesia Prima Property yaitu sebesar 0,11. Tahun 2009 tingkat 

current ratio terendah berada pada PT. Panca Wiratama Sakti yaitu sebesar 0,15. 

Tingkat rata-rata current ratio pada tahun 2008 sebesar 1,61 dan pada tahun 2009 

sebesar 1,90. 

c. Profitabilitas (X2) 

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

efektif perusahaan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini 

dikarenakan manajer merasa bahwa pengungkapan yang lebih luas atau lengkap 

memberikan keyakinan kepada investor tentang profitabilitas sehingga akan 

meningkatkan kompensasi untuk manajemen. Variabel profitabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan Return on Asset (ROA). ROA adalah perbandingan 

antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva untuk mengukur tingkat 

pengembalian aktiva. 

Data profitabilitas yang dinilai dari Return on Asset (ROA) dalam 

penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan property dan 

real estate yang ada di BEI. Data seluruh profitabilitas yang dinilai dari ROA 

terdapat pada lampiran 7. Ringkasan analisis kuantitatif untuk profitabilitas antara 

lain pada tabel 4.5 sebagai berikut:  
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Tabel 4.5 Data Profitabilitas (ROA) 

 

Nilai ROA Kriteria Jumlah Perusahaan 

>1 Besar 0 

≥0 - <1 Sedang 50 

<1 Kecil 12 

Jumlah 62 

Sumber: Pramesti 2007 dan data sekunder Tahun 2008-2009 yang diolah 

Tabel 4.5 di atas menunjukkan perusahaan yang memiliki ROA nilainya 

≥0-<1 sebanyak 50 perusahaan pada tahun 2008-2009. Hal ini menunjukkan dari 

total sampel perusahaan yang diteliti sebanyak 62 perusahaan, diperoleh 50 

perusahaan yang termasuk dalam kriteria sedang yang memiliki nilai CR pada 

perusahaan ≥0-<1. Perusahaan yang memiliki ROA nilainya <1 sebanyak 12 

perusahaan pada tahun 2008-2009. Hal ini menunjukkan dari total sampel 

perusahaan yang diteliti sebanyak 62 perusahaan, diperoleh 12 perusahaan yang 

termasuk dalam kriteria kecil yang memiliki nilai CR pada perusahaan <1. 

Perusahaan yang memiliki ROA tertinggi pada tahun 2008 adalah PT. 

Indonesia Prima Property sebesar 0,11. Pada tahun 2009 perusahaan yang 

memiliki ROA tertinggi ada 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Bekasi Asri Pemula, 

PT. Bumi Serpong Damai, PT. Cowell Development, dan PT. Jaya Real Property 

masing-masing sebesar 0,07. Tingginya tingkat profitabilitas pada tahun 2008 dan 

2009 menunjukkan bahwa perusahaan telah dapat mempergunakan harta secara 

maksimal dan mampu menghasilkan laba yang optimal. 
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Perusahaan yang memiliki ROA terendah pada tahun 2008 yaitu PT. 

Fortune Mate Indonesia sebesar -0,08 dan pada tahun 2009 ROA terendah 

diduduki oleh 2 perusahaan yaitu PT. Indonesia Prima Property dan PT. Panca 

Wiratama Sakti masing-masing sebesar -0,05. Rendahnya tingkat profitabilitas ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba rendah, dan 

mengindikasikan bahwa perusahaan belum dapat memanfaatkan sejumlah total 

aktiva yang dimiliki secara maksimal. Tingkat rata-rata ROA pada tahun 2008 dan 

2009 yaitu masing-masing sebesar 0,02.  

d. Ukuran Perusahaan (X3) 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dengan jumlah total 

aktiva yang dimiliki perusahaan meliputi aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tidak 

berwujud, dan aktiva lain-lain yang dimiliki oleh perusahaan property dan real 

estate. Ukuran perusahaan dinyatakan dalam total aktiva yang dimiliki perusahaan 

diharapkan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tahunan perusahaan. 

Data ukuran perusahaan yang dinilai dari total aktiva dalam penelitian ini 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI. Data total aktiva seluruh ukuran perusahaan perusahaan property 

dan real estate tahun 2008 dan 2009 terdapat pada lampiran 8. Ringkasan analisis 

kuantitatif untuk total aktiva antara lain pada tabel 4.6 sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Data Ukuran Perusahaan (TA) 

Nilai TA Kriteria Jumlah Perusahaan 

Lebih dari 1 trilyun  Besar 40 

500 milyar – 1 trilyun Sedang 10 

Kurang dari 500 milyar Kecil 12 

Jumlah 62 

Sumber: Rahmawati dkk 2004 dan data sekunder Tahun 2008-2009 yang diolah 

 

Tabel 4.6 menunjukkan perusahaan yang memiliki total aktiva nilainya 

lebih dari 1 trilyun sebanyak sebanyak 40 perusahaan pada tahun 2008-2009. Hal 

ini menunjukkan dari total sampel perusahaan yang diteliti sebanyak 62 

perusahaan, diperoleh 40 perusahaan yang termasuk dalam kriteria besar yang 

memiliki nilai total aktiva pada perusahaan lebih dari 1 trilyun. Sedangkan 

perusahaan yang memiliki total aktiva nilainya 500 milyar-1 trilyun sebanyak 10 

perusahaan pada tahun 2008-2009. Hal ini menunjukkan dari total sampel 

perusahaan yang diteliti sebanyak 62 perusahaan, diperoleh 10 perusahaan yang 

termasuk dalam kriteria sedang yang memiliki nilai total aktiva pada perusahaan 

500 milyar-1 trilyun. Selanjutnya perusahaan yang memiliki total aktiva nilainya 

kurang dari 500 milyar sebanyak sebanyak 12 perusahaan pada tahun 2008-2009. 

Hal ini menunjukkan dari total sampel perusahaan yang diteliti sebanyak 62 

perusahaan, diperoleh 12 perusahaan yang termasuk dalam kriteria besar yang 

memiliki nilai total aktiva pada perusahaan kurang dari 500 milyar. 
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Perusahaan yang memiliki total aktiva paling tinggi tahun 2008 adalah PT. 

Lippo Karawaci yaitu sebesar Rp 11.787.777.210.609. Pada tahun 2009 

perusahaan yang memiliki total aktiva yang paling tinggi juga PT Lippo Karawaci 

yaitu sebesar Rp 12.127.644.010.796. Perusahaan yang memiliki total aktiva 

terendah pada tahun 2008 adalah PT. Perdana Gapuraprima yaitu sebesar Rp 

118.304.745.665 dan pada tahun 2009 juga diduduki oleh PT. Perdana 

Gapuraprima yaitu sebesar Rp 119.183.355.7777. Adapun rata-rata total aktiva 

untuk tahun 2008 sebesar Rp 2.671.658.806.398 dan tahun 2009 sebesar            

Rp 3.073.022.217.507. 

e. Kepemilikan Saham Publik (X4) 

Kepemilikan saham publik menunjukkan tingkat kepemilikan perusahaan 

oleh masyarakat publik. Kepemilikan saham publik diukur dengan rasio jumlah 

saham yang dimiliki masyarakat (publik) dengan total saham. Rasio ini 

menunjukkan seberapa besar saham perusahaan yang dimiliki oleh publik. Data 

hasil penelitian dari nilai kepemilikan saham publik (KSP) masing-masing 

perusahaan tahun 2008 dan 2009, perhitungan secara rinci dapat dilihat pada 

lampiran 9. Ringkasan analisis kuantitatif untuk hasil perhitungan nilai 

kepemilikan saham publik (KSP) antara lain pada tabel 4.7 sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 Data Kepemilikan Saham Publik (KSP) 

Nilai KPS Kriteria Jumlah Perusahaan 

>50% Besar 26 

≥10% - <50% Sedang 34 

<10% Kecil 2 

Jumlah 62 

Sumber: Pramesti 2007 dan data sekunder Tahun 2008-2009 yang diolah 

 

Tabel 4.7 di atas, menunjukkan perusahaan yang memiliki KSP nilainya    

>50% sebanyak 26 perusahaan pada tahun 2008-2009. Hal ini menunjukkan dari 

total sampel perusahaan yang diteliti sebanyak 62 perusahaan, diperoleh 26 

perusahaan yang termasuk dalam kriteria besar yang memiliki nilai KSP pada 

perusahaan >50%. Sedangkan perusahaan yang memiliki KSP nilainya        

≥10%-<50% sebanyak 34 perusahaan pada tahun 2008-2009. Hal ini 

menunjukkan dari total sampel perusahaan yang diteliti sebanyak 62 perusahaan, 

diperoleh 34 perusahaan yang termasuk dalam kriteria sedang yang memiliki nilai 

KSP pada perusahaan ≥10%-<50%. Perusahaan yang memiliki KSP nilainya 

<10% sebanyak 2 perusahaan pada tahun 2008-2009. Hal ini menunjukkan dari 

total sampel perusahaan yang diteliti sebanyak 62 perusahaan, diperoleh 2 

perusahaan yang termasuk dalam kriteria kecil yang memiliki nilai KSP pada 

perusahaan <10%. 



 

 

82

Nilai kepemilikan saham publik (KSP) tertinggi pada tahun 2008 sebesar 

91,13 diduduki oleh PT. Bakrieland Development. Pada tahun 2009 perusahaan 

yang memiliki nilai KPS tertinggi juga PT. Bakrieland Development yaitu sebesar 

91,13. Perusahaan yang memiliki nilai KPS terendah pada tahun 2008 sebesar 

0,33 diduduki oleh PT. Bekasi Asri Pemula dan pada tahun 2009 nilai KPS 

terendah sebesar 0,33 juga berada pada PT. Bekasi Asri Pemula. Rata-rata nilai 

KPS pada tahun 2008 sebesar 50,06 dan untuk tahun 2009 sebesar 50,55. 

4.1.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian mengenai pengungkapan laporan tahunan, 

likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham publik dalam 

penelitian ini secara statistik dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:  

Tabel 4.8 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Current Ration 62 .11 11.94 1.7531 1.96831

ROA 62 -.08 .11 .0187 .03499

Ukuran Perusahaan 62 1.18E11 1.21E13 2.7739E12 2.87702E12

KSP 62 .33 91.13 50.3027 23.09180

Indeks Pengungkapan 62 47.52 65.35 57.2374 4.69288

Valid N (listwise) 62     

Sumber: data sekunder Tahun 2008-2009 yang diolah 
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Tabel 4.8 statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa dari 31 sampel 

perusahaan pada tahun 2008-2009 menjadi 62 sampel perusahaan yang 

digunakan. Variabel pertama yang diteliti adalah likuiditas, likuiditas diukur 

dengan CR (Current Ratio). Nilai rata-ratanya adalah sebesar 1,7531 hal ini 

mengindikasikan bahwa rata-rata setiap Rp 1 hutang jangka pendek perusahaan 

dijamin dengan Rp 1,7531 aktiva lancarnya. Likuiditas perusahaan berkisar antara 

minimum 0,11 sampai maksimum 11,94. 

 Variabel kedua yang diteliti adalah profitabilitas. Profitabilitas dalam 

penelitian ini diukur dengan ROA (Return On Asset). ROA yang dimiliki 

perusahaan berkisar antara minimum -0,08 sampai maksimum 0,11dengan rata-

rata ROA sebesar 0,0187. 

Variabel ketiga yang diteliti adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 

diukur dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Total aktiva berkisar 

antara minimum 1,18E11 sampai maksimum 1,21E13 dengan rata-rata total aktiva 

sebesar 2,7739E12.  

Variabel keempat yang diteliti adalah kepemilikan saham publik. Variabel 

ini diukur dengan menggunakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh 

publik. Jumlah kepemilikan saham publik berkisar antara minimum 0,33 sampai 

maksimal 91,13 dengan rata-rata nilai saham publik sebesar 50,30.  

Variabel pengungkapan laporan tahunan dalam penelitian ini diukur 

berdasarkan indek pengungkapan. Indek pengungkapan dihitung dengan membagi 

total item yang sesungguhnya diungkapkan oleh perusahaan dibagi dengan total 
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item yang diharapkan untuk diungkap. Nilai indek pengungkapan berkisar antara 

minimum 47,52% sampai maksimum 65,35% dengan rata-rata 57,24%.  

4.1.4 Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan laporan tahunan. Analisis 

statistik yang digunakan adalah: 

a. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Tujuan dilakukannya pengujian asumsi klasik adalah sebagai uji prasyarat 

untuk mengetahui model analisis regresi dalam penelitian ini dapat digunakan 

sebagai alat prediksi yang baik atau tidak. Uji asumsi klasik tersebut meliputi 

sebagai berikut: 

1) Hasil Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model statistik 

variabel-variabel penelitian mempunyai distribusi data yang normal atau tidak. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dengan memperhatikan penyebaran data (titik-

titik) pada Normal P-Plot of Regresion Standardzed Residual dari variabel 

independen: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar grafik histogram dan 

Normal P-Plot of Regresion Standardzed Residual sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Grafik Histogram 

 

Gambar 4.2  Normal P-Plot of Regresion Standardzed Residual 
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Dari grafik histogram dan Normal P-Plot dapat disimpulkan bahwa grafik 

histogram memberikan pola distribusi yang normal, sedangkan grafik Normal    P-

Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dalam penelitian ini tidak terjadi 

gangguan normalitas yang berarti data berdistribusi normal. 

2) Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya 

hubungan linier di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. 

Penelitian ini menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas. Nilai yang dipakai adalah nilai tolerance > 0.10 atau 

VIF < 10 maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model 

regresi dan sebaliknya jika nilai tolerance < 0.10 atau VIF >10 maka dapat 

diartikan terdapat multikolinearitas pada model regresi. Hasil uji multikolinearitas 

dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas 

                                        Coefficientsa 

 

Collinearity 
Statistics 

Model Tolerance VIF 

(Constant)   

Current Ration .955 1.047

ROA .915 1.093

Ukuran 
Perusahaan 

.834 1.199

1 

KSP .824 1.213

a. Dependent Variable: Indeks 
Pengungkapan 

     

Sumber: data sekunder Tahun 2008-2009 yang 
diolah 

     

 

Tabel 4.9 menunjukkan nilai tolerance masing-masing variabel independen 

adalah 0,955 untuk variabel likuiditas; 0,915 untuk variabel profitabilitas; 0,834 

untuk variabel ukuran perusahaan; dan kepemilikan saham publik sebesar 0,824 

artinya bahwa nilai tolerance > 0,10. Nilai VIF untuk tiap variabel adalah 

likuiditas sebesar 1,047; profitabilitas sebesar 1,093; ukuran perusahaan sebesar 

1,199; dan kepemilikan saham publik sebesar 1,213 artinya semua variabel 
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memiliki nilai VIF < 10. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam 

penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. 

3) Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

periode t-1 (sebelumnya). Deteksi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan melihat nilai dari statistik Durbin Waston (D-W). 

Tabel 4.10 Hasil Uji Aotukorelasi  

Model Summaryb

.629a .395 .353 3.77548 1.721
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), KSP, ROA, Current Ration, Ukuran Perusahaana. 

Dependent Variable: Indeks Pengungkapanb. 
 

Durbin Waston Kesimpulan 

Kurang dari 1, 026 Ada autokorelasi 

1,45 – 1,68 Tanpa Kesimpulan 

1,68 – 2,32 Tidak ada autokorelasi 

2,32 – 2,55 Tanpa Kesimpulan 

Lebih dari 2,55 Ada autokorelasi 
 

Sumber: Algifari (2000) dan data sekunder Tahun 2008-2009  yang diolah 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai Uji Durbin Waston yaitu 1,721 

sehingga berada di daerah tidak ada autokorelasi. Kesimpulan yang didapat bahwa 

persamaan regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 



 

 

89

4) Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Model regresi terbebas dari asumsi 

heteroskedastisitas apabila grafik scatterplot membentuk pola dengan titik-titik 

menyebar di atas maupun di bawah 0 pada sumbu Y. Hasil uji heteroskedastisitas 

dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini: 

 

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot 

 

Gambar 4.3  di atas, menunjukkan bahwa ada pola yang jelas dan titik-titik 

yang menyebar di atas maupun di bawah 0 sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa model regresi terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.  

b. Analisis Regresi Linier Berganda 
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Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel independen baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel 

dependen. Adapun rumus dari regresi linier berganda secara umum adalah sebagi 

berikut: 

Ŷ  =  a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + e  

Pengaruh likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan 

saham publik terhadap pengungkapan laporan tahunan pada perusahaan property 

dan real estate dapat diketahui menggunakan analisis regresi linier berganda 

dengan program SPSS. Hasil (output) regresi linier berganda sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Regresi Linier Berganda 

 

UnstUandardized Coefficients
StaSndardize
d Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 53.377 1.255  42.530 .000

Current Ratio .212 .251 .089 .845 .402

ROA -6.992 14.442 -.052 -.484 .630

Ukuran 
Perusahaan 

9.317E-13 .000 .571 5.063 .000

1 

KSP .021 .023 .101 .892 .376

a. Dependent Variable: Indeks 
Pengungkapan 

    

Sumber: data sekunder Tahun 2008-2009 yang diolah 
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Tabel 4.11 menunjukkan persamaan regresi linier berganda dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Ŷ  =  53,377 + 0,212X1 - 6,992 X2 + 9,317E-13X3 + 0,021X4 + e  

Penjelasan dari persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diartikan sebagai 

berikut: 

a)  Nilai konstanta sebesar 53,377 menyatakan bahwa apabila semua variabel 

independen (likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan 

saham publik) dianggap konstan (0), maka nilai pengungkapan laporan tahunan 

sebesar 53,377. 

b) Koefisien regresi untuk likuiditas (b1) sebesar 0,212 artinya apabila likuiditas 

mengalami kenaikan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain dianggap 

konstan, maka pengungkapan laporan tahunan akan meningkat sebesar 0,212. 

c) Koefisien regresi untuk profitabilitas (b2) sebesar -6,992 artinya apabila 

profitabilitas mengalami kenaikan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel 

lain dianggap konstan, maka pengungkapan laporan tahunan akan menurun 

sebesar -6,992. 

d) Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (b3) sebesar 9,317E-13 artinya 

apabila ukuran perusahaan mengalami kenaikan sebesar satu satuan dengan 

asumsi variabel lain dianggap konstan, maka pengungkapan laporan tahunan 

akan meningkat sebesar 9,317E-13. 
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e) Koefisien regresi untuk kepemilikan saham publik (b4) sebesar 0,021 artinya 

kepemilikan saham publik akan mengalami kenaikkan sebesar satu satuan 

dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, maka pengungkapan laporan 

tahunan akan meningkat sebesar 0,021. 

c. Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan setelah uji analisis regresi 

linier berganda. Adapun untuk menguji hipotesis yang telah diajukan maka 

dilakukan uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) sebagai berikut: 

a) Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Uji F atau uji simultan digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel 

independen (likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham 

publik) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen 

(pengungkapan laporan tahunan) pada perusahaan property dan real estate. Uji 

simultan dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16.0, yaitu dengan output 

berupa ANOVA dengan melihat nilai signifikan F. Hasil uji anova dapat dilihat 

pada tabel 4.12 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 530.915 4 132.729 9.312 .000a

Residual 812.493 57 14.254   

1 

Total 1343.408 61    
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 530.915 4 132.729 9.312 .000a

Residual 812.493 57 14.254   

1 

Total 1343.408 61    

a. Predictors: (Constant), KSP, ROA, Current Ration, Ukuran Perusahaan  

b. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan   

Sumber: data sekunder Tahun 2008-2009 yang diolah  

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa besar F signifikansi adalah 0,000 yang 

erarti angka ini jauh lebih kecil dari 0,05. Simpulan yang dapat diambil adalah 

bahwa likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham publik 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tahunan pada 

perusahaan property dan real estate.  

b) Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu antara likuiditas dengan 

pengungkapan laporan tahunan, profitabilitas dengan pengungkapan laporan 

tahunan, ukuran perusahaan dengan pengungkapan laporan tahunan, dan 

kepemilikan saham publik dengan pengungkapan laporan tahunan. Uji signifikan 

dilakukan dengan melihat nilai signifikan t. Apabila dari masing-masing variabel 

bebas terlihat bahwa nilai signifikan t < 0,05 maka menolak Ho dan menerima Ha, 

yang artinya bahwa variabel bebas yang dimaksud secara parsial berpengaruh 
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terhadap variabel terikat dan juga sebaliknya apabila masing-masing variabel 

bebas terlihat bahwa nilai signifikan t > 0,05 maka menerima Ho dan menolak Ha, 

yang artinya bahwa variabel yang dimaksud secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 53.377 1.255  42.530 .000

Current Ration .212 .251 .089 .845 .402

ROA -6.992 14.442 -.052 -.484 .630

Ukuran 
Perusahaan 

9.317E-13 .000 .571 5.063 .000

1 

KSP .021 .023 .101 .892 .376

a. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan    

Sumber : data sekunder Tahun 2008-2009 yang diolah 

 Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji parsial dari masing-masing variabel 

adalah sebagai berikut: 

1.  Uji t antara likuiditas dengan  pengungkapan laporan tahunan 

   Tabel 4.13 menunjukkan variabel likuiditas memiliki nilai koefisien 

sebesar 0,212 dimana nilai signifikansi sebesar 0,402. Nilai ini lebih besar dari  
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0,05, maka hasil uji ini menunjukkan bahwa H1 yang menyatakan variabel 

likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tahunan pada 

perusahaan property dan real estate ditolak. 

2. Uji t antara profitabilitas dengan pengungkapan laporan tahunan 

   Tabel 4.13 menunjukkan variabel profitabilitas memiliki nilai koefisien 

sebesar -6,992 dimana nilai signifikansi sebesar 0,630. Nilai ini lebih besar dari 

0,05, maka hasil uji ini menunjukkan bahwa H2 yang menyatakan variabel 

profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tahunan pada 

perusahaan property dan real estate ditolak. 

3.  Uji t antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan laporan tahunan 

   Tabel 4.13 menunjukkan variabel ukuran perusahaan memiliki nilai 

koefisien sebesar 9,317E-13 dimana nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini 

lebih kecil dari 0,05, maka hasil uji ini menunjukkan bahwa H3 yang 

menyatakan variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

laporan tahunan pada perusahaan property dan real estate diterima. 

4.  Uji t antara kepemilikan saham publik dengan pengungkapan laporan tahunan 

   Tabel 4.13 menunjukkan variabel kepemilikan saham publik memiliki 

nilai koefisien sebesar 0,021 dimana nilai signifikansi sebesar 0,376. Nilai ini 

lebih dari 0,05, maka hasil uji ini menunjukkan bahwa H4 yang menyatakan 

variabel kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan 

laporan tahunan pada perusahaan property dan real estate ditolak. 
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d. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar prosentase variabel 

independen (likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham 

publik) secara bersama-sama menerangkan variasi variabel dependen 

(pengungkapan laporan tahunan). Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada 

tabel 4.14 berikut ini: 

Tabel 4.14  Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

.629a .395 .353 3.77548 1.721
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), KSP, ROA, Current Ration, Ukuran Perusahaana. 

Dependent Variable: Indeks Pengungkapanb. 
 

Sumber: data sekunder Tahun 2008-2009 yang diolah 

 Nilai Adjusted R2 sebesar 0,353 atau 35,3%, hal ini berarti 35,3% variasi 

pengungkapan laporan tahunan bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel 

bebas yaitu likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham 

publik. Sedangkan sisanya sebesar 64,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini.  
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4.2  Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tahunan pada perusahaan property 

dan real estate. Hal ini dibuktikan dari data hasil analisis, PT. Bintang Mitra 

Semestaraya dan PT. Bukit Darmo Property tergolong dalam perusahaan dengan 

nilai Current Ratio (CR) yang tinggi yaitu sebesar 4,14% dan 5,53%. Tingginya 

nilai CR yang dimiliki perusahaan tersebut tidak menjadikan tingkat 

pengungkapan laporan tahunan ikut tinggi juga. Indek pengungkapan yang 

dilakukan PT. Bintang Mitra Semestaraya dan PT. Bukit Darmo Property 

termasuk di bawah rata-rata pengungkapan yaitu sebesar 51,49% dan 56,44%. 

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori keagenan (agency theory) 

yang dikemukakan oleh Wallace (1994) dalam Irawan (2011) menyatakan bahwa 

kesehatan perusahaan yang dicerminkan dengan tingginya rasio likuiditas 

diharapkan berhubungan dengan luasnya tingkat pengungkapan. Tidak 

signifikannya pengaruh CR terhadap IP mengindikasikan bahwa pengungkapan 

laporan tahunan dengan penjelasannya tidak menekankan pada informasi hutang 

perusahaan. Perusahaan merasa tidak perlu melakukan pengungkapan informasi 

yang lebih luas kepada pihak luar perusahaan. Hal tersebut menjadikan penyajian 

informasi penjelas dari hutang disajikan secara normal dengan tidak 

memperhatikan besarnya perubahan hutang yang terjadi.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

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

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Tingkat likuiditas yang tinggi 

tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi. 

Hasil yang sama juga dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wallace 

(1994) dalam Fitriany (2001) bahwa perusahaan yang lemah dalam likuiditasnya 

perlu memberikan informasi yang lebih rinci dibandingkan dengan perusahaan 

yang lebih likuid untuk menjelaskan latar belakang dari kelemahan tersebut. 

4.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan laporan tahunan pada perusahaan property dan real estate. Data 

hasil analisis menunjukkan PT. Fortune Mate Indonesia dan PT. Bintang Mitra 

Semestaraya mempunyai profitabilitas yang rendah yaitu sebesar -0,08 dan -0,05 

tetapi memiliki indek pengungkapan di atas rata-rata. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung teori keagenan (agency theory) dikarenakan bahwa pengungkapan 

laporan tahunan tidak menekankan pada laba yang diperoleh perusahaan. Hal 

tersebut menjadikan penyajian item penghasilan perusahaan disajikan secara 

normal dengan tidak memperhatikan besarnya perubahan penghasilan yang 

terjadi.  
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Kecilya nilai profitabilitas yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi 

pihak perusahaan dalam memberikan informasi yang lebih banyak dalam 

menyakinkan investor dan kreditur. Hal ini dikarenakan bahwa ketika perusahaan 

memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan tidak perlu melaporkan hal-hal yang 

dapat mengganggu informasi tentang suksesnya keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dkk 

(2002) dimana dari 4 variabel (likuiditas, leverage, profitabilitas dan common 

stock ratio) yang diteliti ternyata tidak menemukan adanya pengaruh profitabilitas 

terhadap luas pengungkapan sukarela. Alasannya karena berdasar data yang 

diperoleh banyak data yang menyimpang dari teori yang diajukan. Sebanyak 24 

perusahaan sampel yang mempunyai rasio profitabilitas baik ternyata justru 

mempunyai indek pengungkapan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan teori 

awal yang dijadikan dasar menjadi tidak dapat diterapkan pada data yang dimiliki 

perusahaan selain itu dalam penelitian ini juga banyak perusahaan dalam keadaan 

rugi. 

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Na’im dan Rakhman (2000), Fitriani (2001), dan Simanjuntak dan Widiastuti 

(2004) yang menyatakan bahwa rentabilitas ekonomi yang tinggi akan mendorong 

para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci sebab mereka ingin 

menyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong 

kompensasi terhadap manajemen. 
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4.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tahunan pada perusahaan 

property dan real estate. Bukti bahwa pengungkapan laporan tahunan dipengaruhi 

oleh ukuran perusahaan telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian 

ini berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan laporan tahunan. Hal ini berarti bahwa semakin besar total aktiva 

dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan laporan tahunannya juga akan 

semakin meningkat. Data hasil analisis membuktikan PT. Bakrieland 

Development pada tahun 2008 dan 2006 dengan total aktiva yang tinggi 

mempunyai tingkat pengungkapan laporan tahunan yang tinggi pula.                 

PT. Bakrieland Development tidak termasuk dalam kategori sangat lengkap, tetapi 

termasuk dalam kategori lengkap karena persentase yang ditunjukkan sebesar 

65,35% pada tahun 2008 dan 64,36% pada tahun 2009.  

Hasil ini sesuai dengan yang diharapkan semula, yaitu perusahaan yang 

memiliki aktiva lebih besar dimungkinkan akan melakukan pengungkapan lebih 

lengkap. Alasannya adalah bahwa perusahaan yang total aktivanya lebih besar, 

lebih mungkin dijadikan jaminan pencairan kredit. Perusahaan yang mencari dana 

dari kreditur atau dari luar perusahaan tadi akan memperoleh pengawasan dari 

pihak luar perusahaan. Informasi keuangan dan non keuangan yang diterbitkan 

perusahaan dapat dijadikan sarana transformasi informasi dalam rangka 

pengawasan. Semakin banyaknya jumlah total aktiva dalam suatu perusahaan 
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maka tekanan pada pihak manajemen untuk memperhatikan pengungkapan 

informasi perusahaan akan semakin besar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hadi dan Sabeni (2002) 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam 

laporan tahunan perusahaan publik yang listing di BEJ. Sebanyak 92 perusahaan 

publik yang listing di BEJ tahun 1999 menunjukkan hasil ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Penelitian yang 

dilakukan Buzby (1975), Yularto dan Chariri (2003), dan Haryanto (2004) juga 

menunjukkan hasil yang sama bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan. 

4.2.4  Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan Laporan 

Tahunan 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan 

saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tahunan pada 

perusahaan property dan real estate. Data hasil analisis menunjukkan nilai 

kepemilikan saham publik yang tinggi dimiliki oleh  PT. Bintang Mitra 

Semestaraya dan PT. Royal Oka Development Asia yaitu sebesar 86,25% dan 

89,83% tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan tingginya pengungkapan 

laporan tahunan pada perusahaan tersebut. Pengungkapan laporan tahunan yang 

dilakukan oleh PT. Bintang Mitra Semestaraya dan PT. Royal Oka Development 

Asia berada di bawah rata-rata yaitu masing-masing sebesar 51,49% dan 53,47%. 
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Tidak adanya pengaruh kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan 

laporan tahunan mengartikan bahwa perusahaan walaupun proporsi sahamnya 

banyak dimiliki oleh publik, belum tentu akan mengungkapkan pengungkapan 

informasi perusahaannya secara lebih. Hasil analisis tersebut didukung dengan 

kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa investor publik di Indonesia 

umumnya adalah investor kecil sehingga tidak dapat banyak mempengaruhi 

manajemen, sehingga kebijakan manajemen lebih banyak menentukan.    

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Na’im 

dan Rakhman (2000) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) tentang analisis 

hubungan antara kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dengan struktur 

modal dan tipe kepemilikan perusahaan. Hasilnya menyatakan bahwa 

kelengkapan pengungkapan berhubungan secara negatif dengan struktur 

kepemilikan oleh publik. Penelitian yang dilakukan  Hadi dan Sabeni (2002) juga 

menunjukkan hasil yang sama, bahwa porsi saham publik tidak berpengaruh 

positif terhadap luas pengungkapan perusahaan. 

4.2.5  Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan 

Saham Publik terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama 

likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham publik 

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tahunan pada perusahaan property 

dan real estate. Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan (agency theory) 

yang dikemukakan oleh Na’im dan Rakhman (2000) yang menyatakan bahwa 
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dasar perlunya  praktek pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada 

stakeholder dijelaskan dalam hubungan principal dan agent. Manajemen sebagai 

pengelola kekayaan perusahaan berperan sebagai agent, sementara investor 

sebagai pemilik berperan sebagai principal. Dikaitkan dengan pengungkapan 

laporan tahunan, maka tekanan terhadap manajemen juga semakin besar untuk 

mengungkapkannya. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan tingkat pengaruh variabel 

independen (likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham 

publik) terhadap pengungkapan laporan tahunan menunjukkan nilai Adjusted R2 

sebesar 0,353 atau 35,3%. Hal ini berarti bahwa secara simultan pengaruh 

likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham publik 

mampu mempengaruhi pengungkapan laporan tahunan pada perusahaan property 

dan real estate sebesar 35,3%. Sisanya sebesar 64,7% dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar variabel yang digunakan. Hasil uji statistik deskriptif menyebutkan 

bahwa rata-rata pengungkapan laporan tahunan sebesar 57,24% dari total 

pengungkapan. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengungkapan laporan 

tahunan pada perusahaan property dan real estate di Indonesia sudah tergolong 

lengkap. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara parsial likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan laporan tahunan perusahaan property dan real estate. 

2. Secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan laporan tahunan perusahaan property dan real estate. 

3. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan laporan tahunan perusahaan property dan real estate. 

4. Secara parsial kepemilikan saham publik tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengungkapan laporan tahunan perusahaan property dan real estate. 

5. Secara simultan atau bersama-sama variabel likuiditas, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan kepemilikan saham publik berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengungkapan laporan tahunan perusahaan property dan real estate. 

5.2 Saran 

Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan likuiditas, profitabilitas, dan 

kepemilikan saham publik memiliki pengaruh secara parsial terhadap 
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pengungkapan laporan tahunan pada perusahaan property dan real estate sehingga 

saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai kaitan likuiditas perusahaan yang dipandang sebagai ukuran 

kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan terhadap 

pengungkapan informasi, kaitan mengenai profitabilitas perusahaan yang 

merupakan alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang akan 

mendorong para manajer untuk memberikan informasi lebih rinci untuk 

menyakinkan investor, serta kaitan kepemilikan saham yang dimiliki publik 

terhadap banyaknya informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Unit 

analisis dalam penelitian tidak hanya dikhususkan pada jenis property dan real 

estate. 
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Lampiran 1 

Daftar Nama Perusahaan Sampel Penelitian 

No. Nama Perusahaan Kode 

1. Alam Sutera Realty ASRI 

2. Bakrieland Development ELTY 

3. Bekasi Asri Pemula BAPA 

4. Bintang Mitra Semestaraya BMSR 

5. Bukit Darmo Property BKDP 

6. Bumi Serpong Damai BSDE 

7. Ciputra Delevopment CTRA 

8. Ciputra Property CTRP 

9. Ciputra Surya CTRS 

10. Cowell Development COWL 

11. Duta Anggada Realty DART 

12. Duta Pertiwi DUTI 

13. Fortune Mate Indonesia Tbk FMII 

14. Gowa Makassar Tourism Development GMTD 

15. Indonesia Prima Property OMRE 

16. Intiland Development DILD 

17. Jakarta International Hotels & Development JIHD 

18. Jaya Real Property JRPT 

19. Kawasan Industri Jababeka KIJA 

20. Lamicita Nusantara LAMI 
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21. Lippo Cikarang LPCK 

22. New Century Development PTRA 

23. Pakuwon Jati PWON 

24. Panca Wiratama Sakti PWSI 

25. Perdana Gapuraprima GPRA 

26. Ristia Bintang Mahkotasejati RBMS 

27. Royal Oka Development Asia RODA 

28. Sentul City BKSL 

29. Summarecon Agung SMRA 

30. Suryainti Permata SIIP 

31. Suryamas Dutamakmur SMDM 

Sumber: data sekunder yang diolah, Tahun 2008-2009 
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Lampiran 2 

 

Daftar Item Pengungkapan Laporan Keuangan  

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Bapepam No.SE-02/PM/2002  

Tanggal 27 Desember 2002 

 

A. Neraca 
1. Aktiva 

a) Aktiva lancar, meliputi: 
1) . Kas dan setara kas 
2) . Investasi jangka pendek 
3) . Wesel tagih 
4) . Piutang usaha 
5) . Piutang lain-lain 
6) . Persediaan 
7) . Pajak dibayar di muka 
8) . Biaya dibayar di muka 
9) . Aktiva lancar lain-lain 

b) Aktiva tidak lancar, meliputi: 
1) . Piutang hubungan istimewa 
2) . Aktiva pajak tangguhan 
3) . Inverstasi pada perusahaan asosiasi 
4) . Investasi jangka panjang lain 
5) . Aktiva tetap 
6) . Aktiva tak berwujud 
7) . Aktiva lain-lain 

2. Aktiva Tidak Lancar 
a) Kewajiban lancar, meliputi: 

1) . Pinjaman jangka pendek 
2) . Wesel bayar 
3) . Hutang usaha 
4) . Hutang pajak 
5) . Beban yang masih harus dibayar 
6) . Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo 

dalam waktu satu tahun 
7) . Kewajiban lancar lain-lain 
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b) Kewajiban tidak lancar, meliputi: 
1) . Hutang hubungan istimewa 
2) . Kewajiban pajak tangguhan 
3) . Pinjaman jangka panjang 
4) . Hutang sewa guna usaha 
5) . Hutang obligasi 
6) . Kewajiban tidak lancar lainnya 
7) . Hutang suboordinasi 
8) . Obligasi konversi 

3. Ekuitas 
a) Modal saham 
b) Tambahan modal setor 
c) Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 
d) Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi 
e) Keuntungan (kerugian) yang belum di realisasi dari efek tersedia 

untuk dijual 
f) Selisih kembali penilaian aktiva tetap 
g) Opsi saham 
h) Saldo laba 
i) Modal saham diperoleh kembali 

B. Laporan Laba Rugi 
1. Pendapatan usaha 
2. Beban pokok penjualan 
3. Laba (rugi) kotor 
4. Beban usaha 
5. Laba (rugi) usaha  
6. Penghasilan (beban) lain-lain 
7. Bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi 
8. Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 
9. Beban (penghasilan) pajak 
10. Laba (rugi) dari aktivitas normal 
11. Pos luar biasa 
12. Laba (rugi) bersih 
13. Laba (rugi) per saham dasar 
14. Laba (rugi) per saham dilusian 

C. Laporan Perubahan Modal 
1. Laba atau rugi bersih periode bersangkutan 
2. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang diakui secara langsung dalam ekuitas 
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3. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan korelasi 
atas kesalahan mendasar 

4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepeda pemilik, antara 
lain berupa penyetoran modal saham dan pembagian deviden 

5. Saldo laba atau rugi pada awal dan akhir periode, yang dibagi dalam: 
yang telah ditentukan penggunaannya dan yang belum ditentukan 
penggunaannya 

6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dalam masing-masing jenis modal 
ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor dan pos-pos 
ekuitas lainnya pada awal dan akhir periode yang menggunakan secara 
terpisah setiap perubahan 

D. Laporan Arus Kas 
1. Arus kas dari aktivitas operasi 
2. Arus kas dari aktivitas investasi 
3. Arus kas dari pendanaan 

E. Catatan atas Laporan Keuangan 
1. Gambaran umum perusahaan 
2. Penawaran umum efek perusahaan 
3. Karyawan direksi dan dewan komisaris 
4. Ikhtisar kebijakan akuntasi 
5. Pengungkapan atau pos-pos laporan keuangan dan pengungkapan 

lainnya 
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Lampiran 3 
 
 
Daftar Item Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan: 
 
1. Waktu pendirian 
2. Tujuan umum perusahaan 
3. Strategi Perusahaan 
4. Deskripsi umum perusahaan 
5. Posisi kantor pusat / perwalian 
6. Lokasi pabrik 
7. Informasi mengenai status perusahaan / (PMA/PMDN) 
8. Produk utama yang diproduksi perusahaan / sub bidang perusahaan bergerak 
9. Merk dagang yang digunakan perusahaan 
10. Kemampuan perusahaan berproduksi pertahun 
11. Informasi mengenai pangsa pasar yang dikuasai 
12. Kinerja keuangan perusahaan (laba/rugi) periode terakhir 
13. Rencana investasi baru dan atau perluasan pasar 
14. Uraian mengenai estimasi hasil investasi 
15. Hutang atau bantuan yang diterima perusahaan pada periode tersebut 
16. Pembagian deviden 
17. Kerjasama dengan perusahaan lain dan atau grup perusahaan 
18. Daftar shareholder (pemegang saham) 
19. Daftar direktur perusahaan 
20. Jumlah karyawan perusahaan 
21. Penghargaan yang telah diraih perusahaan terhadap produk tersebut 
22. Dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan 
23. informasi mengenai tanggungjawab sosial perusahaan 
24. Uraian mengenai program riset dan pengembangan 
25. Uraian mengenai pesanan atau kontrak yang belum direalisasi 
26. Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan kerja 
27. Informasi mengenai jaringan pemasaran 
28. Informasi nilai tambah, baik yang bersifat kualitatif atau kuantitatif 
29. Ringkasan rasio keuangan untuk 5 tahun terakhir atau lebih 
30. Elemen-elemen laporan laba rugi untuk 3 tahun terakhir atau lebih 
31. Elemen-elemen neraca untuk 3 tahun terakhir atau lebih 
32. Dampak inflasi terhadap perusahaan 
33. Daftar manajer senior (nama dan tanggungjawab) 
 
Sumber : Marwata (2001) dalam Irawan (2011) 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 9 
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Lampiran 11 

Output SPSS 

 

Descriptive 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Current Ration 62 .11 11.94 1.7531 1.96831
ROA 62 -.08 .11 .0187 .03499
Ukuran Perusahaan 62 1.18E11 1.21E13 2.7739E12 2.87702E12
KSP 62 .33 91.13 50.3027 23.09180
Indeks Pengungkapan 62 47.52 65.35 57.2374 4.69288
Valid N (listwise) 62        

 
 
Regression 

 

Coefficientsa 

UnstUandardized Coefficients 
StaSndardized 

Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 53.377 1.255  42.530 .000

Current Ratio .212 .251 .089 .845 .402

ROA -6.992 14.442 -.052 -.484 .630

Ukuran Perusahaan 9.317E-13 .000 .571 5.063 .000

1 

KSP .021 .023 .101 .892 .376

a. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan     

 

Model Summaryb

.629a .395 .353 3.77548 1.721
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), KSP, ROA, Current Ration, Ukuran Perusahaana. 

Dependent Variable: Indeks Pengungkapanb. 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 530.915 4 132.729 9.312 .000a

Residual 812.493 57 14.254   
1 

Total 1343.408 61    
a. Predictors: (Constant), KSP, ROA, Current Ration, Ukuran Perusahaan  
b. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan   
 
 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 53.377 1.255  42.530 .000   

Current Ration .212 .251 .089 .845 .402 .955 1.047

ROA -6.992 14.442 -.052 -.484 .630 .915 1.093

Ukuran 
Perusahaan 9.317E-13 .000 .571 5.063 .000 .834 1.199

1 

KSP .021 .023 .101 .892 .376 .824 1.213

a. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan      

 
 

Coefficientsa

.193 .111 .087 .955 1.047

.032 -.064 -.050 .915 1.093

.609 .557 .522 .834 1.199

.314 .117 .092 .824 1.213

Current Ration
ROA
Ukuran Perusahaan
KSP

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Indeks Pengungkapana. 
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Charts 
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UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 
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2. Uji Multikolinieritas 
                                        Coefficientsa 

Collinearity Statistics 
Model Tolerance VIF 

(Constant)    

Current Ration .955 1.047

ROA .915 1.093

Ukuran 
Perusahaan .834 1.199

1 

KSP .824 1.213

a. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan          

3. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

.629a .395 .353 3.77548 1.721
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), KSP, ROA, Current Ration, Ukuran Perusahaana. 

Dependent Variable: Indeks Pengungkapanb. 
 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 


