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ABSTRACT 

 
 

     This research has a purpose to find out the factor which can affect the voluntary 

disclosure in the annual report. The examined factors on this research are firm size, 

leverage, profitability, percentage of  public share and age of companies. The samples 

consist of 18  miscellaneous industry  from 2006  through 2008 and still listed on IDX.  

     The object of this research was firm’s annual report during 2006-2008 period and the 

data analysis was treated as panel data. The statistic method used to test on the research 

hypothesis is multiple regression.  

    The result show the factors that affect significantly the voluntary disclosure are leverage, 

profitability and age of companies. The other factor like firm size and percentage of public 

share have not significant relation. But, the other result of this research show that are firm 

size, leverage, profitability, percentage of  public share and age of companies were 

simultaneously had significant affect to voluntary disclosure.  

 

Keyword : Annual Report, Voluntary Disclosure, firm size, leverage, profitability, 

percentage of  public share and age of companies. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Kondisi lingkungan ekonomi yang berubah berpengaruh pada dunia bisnis dan investor. 

Kondisi ekonomi tersebut tercermin pada variabel ekonomi yaitu inflation (inflasi), 

exchange rate (nilai tukar), unemployment (penganguran) dan GDP (gross domestic 

product). Apabila inflation rate, exchange rate dan unemployment tinggi maka akan 

mengakibatkan kondisi kemampuan keuangan perusahaan menurun, sebaliknya jika 

inflation rate, exchange rate dan unemployment menurun maka akan berdampak pada 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Jika laba meningkat, maka harga saham 

perusahaan tersebut naik dan dapat menarik perhatian investor (Madura, 2004).  

     Kondisi keuangan perusahaan akan mempengaruhi para investor dalam mengambil 

keputusan investasi. Menurut Fabozzi (2003), investor memiliki 3 (tiga) prinsip 

pengambilan keputusan dalam menentukan investasi yaitu pertama, jika harga saham 

perusahaan mengalami penurunan maka investor akan membeli (buy) saham tersebut dengan 

harga yang rendah. Kedua, jika harga saham mengalami peningkatan maka saham tersebut 

akan dijual (sell) sehingga investor akan mendapatkan capital gain (selisih harga jual dan 

harga beli). Ketiga, namun apabila kondisi perekonomian tidak stabil atau harga saham 

fluktuatif maka investor akan menahan (hold) saham tersebut untuk sementara waktu sampai  
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keadaan normal kembali. Investor dituntut untuk berhati-hati dalam menganalisis kondisi 

keuangan perusahaan sebelum berinvestasi. Untuk itu, investor dapat menggunakan laporan 

keuangan yang telah diaudit dan disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam). 

Laporan perusahaan terdiri atas laporan keuangan dan laporan tahunan. Laporan 

keuangan yang dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) adalah 

laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan. Demikian 

juga, laporan tahunan merupakan suatu dokumen yang diterbitkan tiap tahun oleh 

perusahaan yang berisi laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik, dan 

informasi tambahan tentang perusahaan lainnya selama 1 tahun. Laporan tahunan dianggap 

sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dengan pihak luar seperti pemegang 

saham, kreditur, pemerintah dan masyarakat. 

     Pihak-pihak tersebut di atas akan bergantung pada laporan tahunan sebagai sumber 

informasi utama. Pengungkapan yang memadai dianggap penting untuk mempermudah 

pihak-pihak pengguna dalam menginterpretasi laporan tahunan. Dalam hal ini, 

pengungkapan (disclosure) yang lebih luas merupakan suatu cara untuk meningkatkan 

transparansi laporan tahunan agar informasi yang ada dapat dipahami dengan lebih baik oleh 

penggunanya, namun tentu saja tidak semua informasi dapat diungkapkan dalam laporan 

tahunan secara detail dan transparan. Semakin luas pengungkapan informasi secara sukarela 

maka laporan keuangan akan semakin informatif, namun penyusun laporan tahunan 

menghadapi tingginya biaya penyajian informasi-informasi tersebut. Oleh karena itu, 
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penyusun laporan tahunan memiliki keterbatasan dalam menyajikan informasi secara 

transparan yang harus mempertimbangkan faktor cost and benefit dalam pengungkapan 

yang disajikan dalam laporan tahunan. 

     Informasi yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan dalam laporan tahunan dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan informasi yang diwajibkan (mandatory 

disclosure) oleh Standar Akuntansi dan Bapepam serta pengungkapan informasi yang tidak 

diwajibkan (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan 

minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku (Rahayu, 2007), sedangkan 

pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara 

sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku dan merupakan 

pilihan bebas manajemen perusahaan dalam memberikan informasi lainnya yang dipandang 

relevan guna pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Noegraheni, 2005). 

     Manajemen melakukan pengungkapan sukarela dengan harapan dapat meningkatkan 

kepercayaan investor dan investor potensial, kreditor, serta masyarakat. Kesukarelaan 

manajemen dalam mengungkapkan informasi-informasi tambahan yang tidak diwajibkan 

akan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan bahwa manajemen serius 

dalam mengungkapkan kondisi yang sebenarnya dari perusahaan. Informasi tambahan 

tersebut diharapkan dapat membantu pengguna untuk lebih memahami angka-angka dalam 

laporan keuangan, sehingga investor merasa lebih aman dan tertarik berinvestasi pada 

perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela berdasarkan 

literatur atau teoritis yaitu: 
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1. Ukuran perusahaan (Size) 

Pada umumnya perusahaan yang besar mengungkapkan lebih banyak informasi 

dibandingkan perusahaan yang kecil. Terdapat beberapa penjelasan mengenai 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan seperti informasi biaya 

produksi, produk lebih beragam, beroperasi di berbagai wilayah, karyawan yang 

lebih profesional, dan lebih banyak pemegang saham. Semua alasan tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan besar mempunyai insentif untuk memberikan 

pengungkapan sukarela secara lebih luas ((Suwarjdono (2005) dalam Murtanto dan 

Elvina, 2005 dan Adriany, 2009). 

2. Leverage (Lvrg) 

Rasio leverage mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai 

dengan dana pinjaman (Jumingan, 2008). Variabel ini merupakan jenis data rasio. 

Dalam penelitian ini, variabel leverage diukur dengan menggunakan rasio total 

kewajiban terhadap total aktiva. 

3. Profitabilitas (Profit) 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal. Net Profit 

margin merupakan salah satu rasio prfitabilitas untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Widianingsih 

(2007) dan Adriany (2009) mengungkapkan profit margin yang tinggi akan 

mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terinci, sebab 
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mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong 

kompensasi terhadap manajemen. 

4. Persentase saham publik (Porsi) 

Suwardjono (2005) dalam Widianingsih (2007) dan Adriany (2009) mengungkapkan 

bahwa adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar 

dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Hal ini 

dikarenakan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang 

perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan 

dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin luas. 

5. Umur perusahaan (Umur) 

Marwata (2001) mengungkapkan bahwa umur perusahaan memiliki hubungan positif 

dengan kualitas pengungkapan sukarela. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa 

perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak dalam 

mempublikasikan laporan keuangan. 

     Penelitian tentang tingkat pengungkapan sukarela di Indonesia pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti, yaitu pertama, Amalia (2005) meneliti laporan tahunan 90 emiten 

manufaktur tahun 1998, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sukarela 

rata-rata sebesar 14,6% sampai 15,6% dari 82 item. Rahayu  (2007) meneliti perusahaan 

publik di Indonesia tahun 2003 dengan sampel 41 emiten menemukan bahwa tingkat 

pengungkapan wajib rata-rata sebesar 74,97% dan pengungkapan sukarela rata-rata sebesar 

47,16% dari 49 item. Adriany (2009) meneliti laporan tahunan 30 emiten properti and real 

ANALISIS FAKTOR..., DIMAS BAYU ERLANGGA, Ak.-IBS, 2010



 

 

6 

estate tahun 2007 menemukan bahwa  pengungkapan sukarela laporan tahunan dapat 

diterangkan oleh variabel size, leverage, profitabilitas, porsi saham publik dan umur 

perusahaan dengan prosentase sebesar 36,4% sedangkan sisanya sebesar  63,6% diterangkan 

oleh variabel yang lain, dan Sumadi (2009) meneliti laporan tahunan 34 emiten consumer 

goods tahun 2007 menemukan bahwa luas pengungkapan sukarela laporan tahunan dapat 

diterangkan oleh variabel size, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan 

dengan prosentase sebesar 23,7% sedangkan sisanya sebesar  76,3% diterangkan oleh 

variabel yang lain. 

     Hasil penelitian tersebut cukup bervariasi karena dasar acuan yang dipakai untuk 

mengukur tingkat pengungkapan tidak sama dan juga obyek penelitiannya yang berbeda, 

namun hasilnya menunjukkan bahwa praktek pengungkapan wajib relatif sudah banyak 

ditaati oleh emiten, sebaliknya kesediaan emiten untuk memberikan pengungkapan sukarela 

masih relatif rendah karena pengungkapan sukarela perusahaan merupakan kebijaksanaan 

dari perusahaan masuk bursa itu sendiri untuk diungkapkan kepada publik. Hal tersebut 

yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor  yang 

menyebabkan tinggi rendahnya luas pengungkapan sukarela suatu perusahaan publik.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka, penelitian ini akan membahas judul : 

”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN 

SUKARELA PADA PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2006-2008’’ 
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1.2 MASALAH PENELITIAN 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

     Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam penelitian sebelumnya dengan 

pertimbangan penelitian tersebut belum memperoleh hasil yang memuaskan karena terdapat 

keterbatasan dalam sampel yang digunakan. Penelitian ini akan menguji hubungan antara 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, persentase saham publik dan umur perusahaan 

sebagai variabel bebas dengan pengungkapan sukarela sebagai variabel terikat.  

 Data untuk penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan 

yang termasuk dalam aneka industri yang terdaftar di BEI. Periode penelitian yang 

digunakan adalah tahun 2006-2008 dengan pertimbangan penulis ingin mendapatkan data 

laporan keuangan tahunan terbaru yang telah lengkap. Sektor aneka industri dipilih sebagai 

obyek penelitian dengan pertimbangan Sektor aneka industri beberapa tahun ini cukup 

berkembang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan manusia sehingga akan cenderung 

meningkatkan konsumsi akan barang-barang yang diinginkan, contohnya kebutuhan akan 

alat transportasi (motor dan mobil), kebutuhan pakaian (tekstil dan garmen) serta kebutuhan 

barang-barang elektronik. Hal tersebut akan menarik minat investor dan calon investor 

untuk menginvestasikan dananya di perusahaaan dan diharapkan dalam laporan tahunannya 

terdapat informasi pengungkapan sukarela  yang memadai bagi penelitian ini. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

 Karena keterbatasan biaya dan waktu, penulis membatasi penelitian dengan hal sebagai 

berikut: 

ANALISIS FAKTOR..., DIMAS BAYU ERLANGGA, Ak.-IBS, 2010



 

 

8 

1. Data penelitian dibatasi hanya pada perusahaan sektor aneka industri periode 

2006-2008. 

2. variabel faktor yang diteliti adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, 

persentase saham publik dan umur perusahaan. 

1.2.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, persentase 

saham publik dan umur perusahaan secara simultan terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah terdapat pengaruh persentase saham publik terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

6. Apakah terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, persentase 

saham publik dan umur perusahaan secara simultan terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Untuk menguji pengaruh persentase saham publik terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

6. Untuk menguji pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: 

1. Bagi pemegang saham, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

untuk pengambilan keputusan, baik untuk investasi maupun divestasi atas saham-

saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai tambahan referensi 

dan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu 

akuntansi keuangan. 

3. Bagi emiten, penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai masukan bagi manajemen 

Perusahaan Aneka Industri  agar terlihat menarik di mata investor atau calon investor 

tersebut, sehingga akan mendorong keinginan investor untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut. 

 

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut : 

  BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 
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  BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjuan pustaka yang membahas kerangka teori yang 

berkaitan dengan masalah dan hasil penelitian yang relevan, kerangka 

pemikiran yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hipotesis. 

  BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai objek penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

 

  BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil pengujian normalitas 

data, pengujian asumsi klasik, dan hasil pengolahan data serta 

menjawab hipotesis yang diajukan penulis berdasarkan pengujian 

yang dilakukan.  

  BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan dan saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan 

dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan 

Laporan keuangan adalah alat yang dapat digunakan untuk melihat kondisi suatu 

perusahaan khususnya bagi investor atau calon investor. Laporan keuangan memuat 

informasi yang terkait dengan kondisi dan kinerja perusahaan. Informasi tersebut penting 

bagi para investor untuk membuat keputusan investasi. Berdasarkan informasi tersebut, 

investor akan dapat menilai apakah investasi di perusahaan tersebut merupakan investasi 

yang menguntungkan atau tidak. Laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

keuangan perusahaan, dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, serta 

pertanggungjawaban. Selain itu, manajemen emiten atau perusahaan publik bertanggung 

jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan 

rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan 

yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan berdasarkan Keputusan Ketua 

BAPEPAM No. 06/PM/2000.  
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Pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

(2009:1:7) adalah sebagai berikut : 

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 seperti 

misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-catatan dan 

bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan 

informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi 

keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan 

harga. 

Tujuan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 1 Tahun 2009 adalah: 

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.” 

     Laporan keuangan (financial statement) mempunyai perbedaan dengan pelaporan 

keuangan (financial reporting). Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan 

dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan, sedangkan laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Menurut Scott (2000), pelaporan 
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keuangan mencakup semua informasi yang dapat disediakan manajemen yaitu sebagai 

berikut: 

1) Financial statement. 

Financial statement dan Notes to financial statement merupakan satu kesatuan yang 

disebut sebagai basic financial statement. Informasi keuangan dapat diungkapkan 

melalui financial statement dalam bentuk pos atau elemen financial statement 

sesuai dengan standar yang berlaku. Jenis laporan meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan aliran kas. 

2) Notes to financial statement. 

Catatan atas laporan keuangan merupakan metode pengungkapan untuk informasi 

yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos 

laporan keuangan. 

3) Informasi pelengkap (supplementary information). 

Informasi pelengkap digunakan untuk pengungkapan dalam pelaporan keuangan 

yang lebih luas dari laporan keuangan. Salah satu contoh informasi yang 

dimasukkan dalam informasi pelengkap adalah pengungkapan perubahan harga 

untuk menambah keberpautan (relevansi). 

4) Sarana pelaporan keuangan lain (other means of financial reporting). 

Sarana pelaporan keuangan lain meliputi diskusi atau pembahasan dan analisis 

manajemen serta surat kepada pemegang saham. 
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 Para penyusun standar seperti FASB dan IAI dapat mewajibkan pengungkapan bagi 

perusahaan untuk komponen informasi 1 sampai 3, namun untuk komponen 3 tingkat 

wajibnya hanya sampai batas sangat merekomendasi (strongly recommended). 

      Laporan tahunan adalah suatu dokumen yang diterbitkan tiap tahun oleh 

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

dalamnya terdapat laporan keuangan perseroan termasuk informasi tambahan mengenai 

perusahaan dan produksinya serta hal lain yang berkaitan dengan usaha perseroan selama 

satu tahun (Widyaningsih, 2007). Laporan ini  merupakan media utama para manajer 

untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang 

saham, menunjukkan efektivitas pencapaian, dan untuk melaksanakan fungsi 

pertanggungjawaban dalam organisasi (Murtanto dan Elvina, 2005). 

     Menurut Widyaningsih (2007), laporan tahunan sebagai sumber informasi perusahaan 

memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan sumber informasi lainnya, antara 

lain: 

1. Memberi informasi tentang sebuah perusahaan secara fisik. 

2. Memuat laporan keuangan yang pada umumnya telah diaudit oleh auditor 

independen dan memperoleh jaminan kewajaran. 

3. Laporan yang dipublikasikan bisa diperoleh dengan biaya yang rendah mengingat 

perusahaan yang go public wajib memberikan laporan tahunan. 

4. BAPEPAM mempunyai peraturan tentang kewajiban menerbitkan laporan tahunan 

dengan batas waktu tertentu, sedangkan sumber informasi lainnya tidak ada 

peraturan yang pasti. 
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     Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu komponen 

dari laporan tahunan. Suwardjono (2005) menyebutkan bahwa terdapat 7 komponen laporan 

tahunan, yaitu : 

1. Sambutan kepada para pemegang saham 

Dalam bagian awal laporan tahunan, terdapat sambutan dari direktur utama 

perusahaan yang ditujukan kepada para pemegang saham. Sambutan tersebut 

menjelaskan tentang kinerja perusahaan selama periode tertentu dan prospek 

perusahaan ke depannya. 

2. Ikhtisar data keuangan 

Ikhtisar data keuangan merupakan penyajian data keuangan penting selama 10 tahun 

terakhir. Penyajian data keuangan tersebut dilengkapi dengan grafik untuk 

mempermudah pengguna laporan tahunan dalam melihat tren pergerakan keuangan 

perusahaan dalam 10 tahun terakhir. Salah satu data yang disajikan dalam bagian ini 

adalah tingkat penjualan bersih. Dalam bagian ini juga sering disajikan data non 

keuangan, seperti jumlah toko yang dimiliki perusahaan dari periode ke periode. Hal 

ini berguna untuk melihat kinerja perusahaan di masa lalu dan prospek perusahaan di 

masa mendatang. 

3. Laporan keuangan 

Perusahaan menyajikan empat jenis laporan keuangan yang diwajibkan, yaitu 

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

Perusahaan menyajikan laporan keuangan secara komparatif untuk beberapa periode. 
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Hal ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam 

membandingkan kinerja perusahaan periode berjalan dengan periode-periode 

sebelumnya. Untuk perusahaan yang terdiri dari beberapa anak perusahaan harus 

menyajikan laporan keuangan konsolidasi. 

4. Catatan atas laporan keuangan 

Untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasikan data yang 

disajikan dalam laporan keuangan, maka perusahaan harus menyajikan catatan atas 

laporan keuangan. Secara garis besar, catatan atas laporan keuangan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu : 

a) Ringkasan prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam pencatatan 

transaksinya. Bagian ini sering disajikan pada bagian awal catatan atas laporan 

keuangan atau pada bagian tersendiri sebelum catatan atas laporan keuangan. 

Dalam bagian ini, perusahaan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi, seperti 

metode penilaian persediaan, prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasi, 

metode penyusutan aktiva tetap, kapitalisasi bunga, dan prinsip akuntansi lainnya. 

b) Catatan penjelasan. Terdapat bagian dalam catatan atas laporan keuangan yang 

sifatnya memberikan penjelasan terperinci atas item-item yang disajikan dalam 

laporan keuangan, seperti penjelasan untuk aktiva tetap perusahaan, hutang jangka 

panjang, transaksi sewa guna usaha yang dilakukan perusahaan, dan transaksi 

dalam mata uang asing. 
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c) Catatan yang berupa informasi pelengkap. Dalam catatan atas laporan keuangan 

terdapat pengungkapan informasi yang sifatnya melengkapi informasi yang telah 

tersedia di laporan keuangan. Dalam FASB, salah satu contoh informasi 

pelengkap yang disyaratkan untuk diungkapakan dalam catatan atas laporan 

keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan per kuarter. Perusahaan 

diwajibkan untuk membuat laporan keuangan interim setiap kuarternya. 

Informasi-informasi tertentu dalam laporan keuangan interim, seperti tingkat 

penjualan, harga pokok penjualan, laba bersih, dan laba per saham, harus 

disajikan dalam catatan atas laporan keuangan akhir periode. 

5. Laporan pertanggungjawaban manajemen 

Penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pernyataan tanggung jawab 

manajemen atas laporan keuangan dan struktur pengendalian internal perusahaan. 

Dalam bagian ini, pada umumnya pihak manajemen menyatakan bahwa penyajian 

laporan keuangan merupakan tanggung jawab mereka dan bahwa laporan keuangan 

tersebut telah melalui proses audit. 

6. Hasil diskusi dan analisis manajemen 

Terdapat bagian dalam laporan tahunan yang menyajikan hasil pembahasan dan 

analisis manajemen atas kondisi keuangan dan hasil kinerja yang dicapai perusahaan. 

Dalam bagian ini, manajemen akan melakukan analisis dengan membandingkan 

kinerja periode berjalan dengan beberapa periode sebelumnya. Selain itu, manajemen 
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juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi 

keuangan perusahaan, seperti pengaruh hari raya terhadap tingkat penjualan. 

7. Laporan hasil audit 

Auditor bertugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan yang disajikan 

oleh pihak manajemen. Auditor merupakan pihak independen yang memiliki peranan 

penting dalam menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Setelah 

pelaksanaan proses audit, auditor akan memberikan opini terhadap penyajian laporan 

keuangan oleh perusahaan dalam sebuah laporan hasil audit. Laporan tersebut harus 

disajikan bersama laporan keuangan sebagai bukti bahwa laporan keuangan tersebut 

telah melalui proses audit. 

2.1.2 Pihak-Pihak Pengguna Laporan Keuangan 

      Pengguna laporan keuangan dijelaskan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan dalam PSAK No. 1 Tahun 2009, yaitu meliputi investor 

sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha 

lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat.  Masing-

masing pihak tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda atas laporan keuangan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Investor.  

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang 

melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka 

membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, 
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manahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada 

informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen. 

2. 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, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman.  

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh 

tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya.  

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat 

jatuh tempo.  Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang 

waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai 

pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 
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5. Pelanggan.  

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang 

dengan, atau bergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah.  

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan 

aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur 

aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk 

menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat.  

Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, 

perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, 

termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam 

modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

       Menurut Scott (2000) pihak pengguna laporan keuangan tersebut di atas dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu : 

1. Pemegang saham, investor dan kreditor 
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2. Pihak selain investor, seperti karyawan, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat 

umum. 

2.1.3 Pengungkapan dalam Pelaporan Keuangan 

      Dalam pelaporan keuangan, pengungkapan merupakan penyajian informasi yang 

diperlukan untuk operasi optimal pasar modal yang efisien, yang berarti bahwa informasi 

yang memadai harus disajikan untuk memungkinkan dilakukannya prediksi tentang tren 

dividen (Scott, 2000). Menurut Fitriani (2007) pengungkapan atau penjelasan adalah 

pemberian informasi oleh perusahaan, baik yang positif maupun yang negatif, yang 

mungkin berpengaruh atas suatu keputusan investasi. 

      Luas pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu yang dipengaruhi oleh 

perkembangan ekonomi, sosial budaya suatu negara, teknologi informasi, kepemilikan 

perusahaan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang 

(Rahayu, 2007). Dengan kata lain, untuk menentukan seberapa banyak informasi yang 

diungkapkan, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah 

faktor kebutuhan pengguna informasi tersebut. Informasi yang diungkapkan perusahaan 

ditujukan untuk menjelaskan mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Jadi, untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus menyesuaikan luas pengungkapan dengan 

kebutuhan para pengguna informasi. Faktor lain yang turut mempengaruhi luas 

pengungkapan adalah standar pengungkapan yang berlaku (Naim dan Rakhman, 2000 dalam 

Widyaningsih, 2007). 
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        Suwardjono (2005) menyebutkan bahwa informasi keuangan yang terdapat dalam 

pelaporan keuangan (financial reporting) hanya merupakan sebagian jenis informasi yang 

diperlukan oleh investor dan kreditor. Secara umum, pengungkapan bertujuan untuk 

menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan 

untuk  melayani berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. 

     Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pengungkapan dalam 

laporan tahunan dapat dikelompokan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Untuk menghindari 

pengungkapan yang berlebihan, perlu diperhatikan segi materialitas dan relevansi dari 

informasi keuangan.  

     Informasi yang diungkapkan baik melalui pengungkapan wajib maupun pengungkapan 

sukarela dapat berupa data kuantitatif dan atau data nonkuantitatif. Data kuantitatif yang 

material dan relevan untuk investor dan kreditur harus ditekankan pada informasi keuangan 

atau data lainnya yang bisa dipergunakan dalam model keputusan. Namun, untuk 

membandingkan data dari waktu ke waktu dan di antara perusahaan yang berbeda-beda para 

investor sebaiknya tidak mengasumsikan bahwa semua data kuantitatif yang dilaporkan 

telah memiliki probabilitas kecermatan yang sama. Data nonkuantitatif cenderung lebih sulit 

diukur materialitasnya dibanding dengan data kuantitatif. Karena itu, perlu dicari suatu titik 

di mana suatu informasi dapat dikatakan cukup penting dan mampu mempengaruhi 

pengambilan keputusan sehingga tidak boleh diabaikan (Scott, 2000).  
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2.1.4 Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) 

     Mandatory disclosure atau pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi 

yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku (Murtanto dan Elvina, 2005). Di Indonesia, 

peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dikeluarkan oleh 

pemerintah yaitu melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-134/BL/2006 tentang 

kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik: 

1. Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan: 

a) Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah 

menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 

(empat) bulan setelah tahun buku berakhir, sebanyak 4 (empat) eksemplar 

dan sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli. Laporan 

tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib 

ditandatangani secara langsung oleh direksi dan komisaris.  

b) Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum 

jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan 

tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan pada saat yang bersamaan dengan tersedianya 

laporan tahunan bagi pemegang saham.  

c) Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat 

panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.  
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d) Dalam hal Emiten hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang, maka kewajiban 

penyampaian laporan tahunan berlaku sampai dengan Emiten telah 

menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang 

yang diterbitkannya.  

e) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan 

kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum 

menyampaikan laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan 

Publik dimaksud dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan 

keuangan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan, sepanjang laporan tahunan dimaksud:  

1) Disampaikan sebanyak 6 (enam) eksemplar; dan  

2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar laporan tahunan yang 

memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.  

Dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu 

penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan 

Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan tahunan. 

2. Bentuk dan Isi Laporan Tahunan 

a) Ketentuan Umum:  

1) Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, 

laporan dewan  komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis 

dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab 
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direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah 

diaudit. 

2) Laporan tahunan wajib disajikan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal 

laporan tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, baik 

dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka laporan tahunan 

dimaksud harus memuat informasi yang sama. Apabila terdapat 

perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang 

digunakan sebagai acuan adalah laporan tahunan dalam bahasa 

Indonesia.  

3) Laporan tahunan wajib dicetak pada kertas berwarna terang yang 

berkualitas baik, berukuran kurang lebih 21 X 30 sentimeter dan 

dimungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi.  

b) Ikhtisar Data Keuangan Penting  

1) Laporan tahunan wajib memuat informasi keuangan dalam bentuk 

perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya 

jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang 

dari 5 (lima) tahun, sekurang-kurangnya:  

1.a) penjualan/pendapatan usaha;  
 

1.b) laba (rugi) kotor;  
 

1.c) laba (rugi) usaha;  
 

1.d) laba (rugi) bersih;  
 

1.e) jumlah saham yang beredar;  
 

1.f) laba (rugi) bersih per saham ;  
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1.g) proforma penjualan/pendapatan usaha (jika ada);  

 
1.h) proforma laba (rugi) bersih (jika ada);  

 
1.i) proforma laba (rugi) bersih per saham (jika ada);  

 
1.j) modal kerja bersih;  

 
1.k) jumlah aktiva;  

 
1.l) jumlah investasi;  

 
1.m) jumlah kewajiban; 

  
1.n) jumlah ekuitas;  

 
1.o) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aktiva;  

 
1.p) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;  

 
1.q) rasio lancar;  

 
1.r) rasio kewajiban terhadap ekuitas;  

 
1.s) rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva;  

 
1.t) rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan  (khusus 
untuk perbankan);  

 
1.u) rasio kecukupan modal (khusus untuk perbankan); dan  

  
1.v) informasi keuangan perbandingan lainnya yang relevan dengan 
perusahaan.  
 

2) Laporan tahunan wajib memuat informasi harga saham tertinggi, terendah,  

dan penutupan, serta jumlah saham yang diperdagangkan untuk setiap masa 

triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga saham sebelum 

perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara 

lain karena pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus.  
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c) Laporan Dewan Komisaris Laporan dewan komisaris 

Laporan dewan komisaris sekurang-kurangnya    memuat hal-hal sebagai berikut: 

1) Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan;  
 

2) Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi;  
 

3) Komite-komite yang berada dibawah pengawasan dewan komisaris; dan  
 

4) Perubahan komposisi anggota dewan komisaris (jika ada).  
 

d) Laporan Direksi  

Laporan direksi sekurang-kurangnya memuat antara lain uraian singkat 

mengenai:  

1) Kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, 

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan 

kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;  

2) Gambaran tentang prospek usaha;  

3) Penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh 

perusahaan; dan  

4) Perubahan komposisi anggota direksi (jika ada).  

e) Profil Perusahaan  

                  Profil perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:  

1) Nama dan alamat perusahaan;  

2) Riwayat singkat perusahaan;  

3) Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau 

jasa yang dihasilkan;  

4) Struktur organisasi dalam bentuk bagan;  
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5) Visi dan misi perusahaan;  

6) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris;  

7) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi;  

8) Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya 

(misalnya: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan 

akan dilakukan);  

9) Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase 

kepemilikannya yang terdiri dari:  

a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima per seratus) atau 

lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;  

b) direktur dan komisaris yang memiliki saham Emiten atau    

Perusahaan Publik; dan  

c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok 

pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 

5% (lima per seratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik;  

10) Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, persentase 

kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan 

tersebut (jika ada);  

11) Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal 

pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana 

saham perusahaan dicatatkan (jika ada);  

12) Kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek (jika ada);  

13) Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek (jika ada);  
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14) Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar                  

modal; 

15) Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik  yang 

berskala nasional maupun internasional (jika ada); dan  

16) Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor 

perwakilan (jika ada).  

f) Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan tahunan 

Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan tahunan wajib memuat uraian 

singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain 

dengan penekanan pada perubahan-perubahan material yang terjadi dalam periode 

laporan keuangan tahunan terakhir. Uraian dimaksud sekurang-kurangnya memuat 

hal-hal sebagai berikut:  

1) Tinjauan operasi per segmen usaha, antara lain memuat pembahasan 

mengenai:  

a) produksi;  

b) penjualan/pendapatan usaha;  

c) profitabilitas; dan  

d) peningkatan kapasitas produksi;  

2) Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja 

keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya, antara lain 

mengenai:  

a) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva;  

b) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban;  
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c) penjualan/pendapatan usaha;  

d) beban usaha; dan  

e) laba bersih;  

3) Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat 

kolektibilitas piutang Perseroan;  

4) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal 

dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang 

diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi 

denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk 

melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;  

5) Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang 

mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi;   

6) Komponen-komponen substansial dari pendapatan atau beban lainnya, untuk 

dapat mengetahui hasil usaha perusahaan;  

7) Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang 

material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan 

bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain 

dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa 

baru;  

8) Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan 

pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) 

tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya 

kurang dari 2 (dua) tahun;  
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9) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan;  

10) Prospek usaha dari perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi 

secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung 

kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya;  

11) Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi 

pemasaran dan pangsa pasar;  

12) Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen (kas per saham dan 

atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar 

selama 2 (dua) tahun buku terakhir;  

13) Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai 

dengan saat terakhir apabila belum dinyatakan habis. Dalam hal terdapat 

perubahan dari Prospektus agar dijelaskan;  

14) Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, 

penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi 

yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan Pihak 

Afiliasi;  

15) Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan 

terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan  

16) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan 

keuangan (jika ada).  

g) Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance). 

Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola 

perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode 
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laporan keuangan tahunan terakhir. Uraian dimaksud sekurang-kurangnya 

memuat hal-hal sebagai berikut:  

1) Dewan komisaris, mencakup antara lain:  

a) uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris;  

b) pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota 

dewan komisaris; dan  

c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran dewan komisaris;  

2) Direksi, mencakup antara lain:  

a) ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota 

direksi;  

b) pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota 

direksi;  

c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota direksi; dan  

d) program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi;  

3) Komite audit, mencakup antara lain:  

a) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit;  

b) uraian tugas dan tanggung jawab;  

c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota 

komite audit; dan  

d) laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit;  

4) Komite-komite lain yang dimiliki oleh perusahaan (seperti: komite nominasi 

dan komite remunerasi), yang mencakup:  

a) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite;  
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b) independensi anggota komite;  

c) uraian tugas dan tanggung jawab;  

d) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite; dan  

e) uraian pelaksanaan kegiatan komite;  

5) Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;  

a) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat sekretaris perusahaan; dan  

b) uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan;  

6) Uraian mengenai sistem pengendalian interen yang diterapkan oleh 

perusahaan dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan intern (internal 

control and audit);  

7) Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-

upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut, misalnya: risiko 

yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, 

pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan 

kebijakan pemerintah;  

8) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan;  

9) Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, 

anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris yang sedang menjabat, antara 

lain meliputi:  

a) pokok perkara/gugatan;  

b) kasus posisi;  

c) status penyelesaian perkara/gugatan;  
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d) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan; dan  

10) Penjelasan tentang tempat/alamat yang dapat dihubungi pemegang saham 

atau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan.  

h) Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Laporan tahunan  

Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Laporan tahunan wajib memuat 

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab 

Direksi atas Laporan Keuangan.  

i) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit  

Laporan tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di 

bidang akuntansi serta wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.  

j) Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris  

Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris antara lain: 

1)  Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan 

anggota dewan komisaris yang sedang menjabat;  

2) Tanda tangan dimaksud dituangkan pada lembaran tersendiri dalam 

laporan tahunan dimana dalam lembaran dimaksud wajib dicantumkan 

pernyataan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab penuh 

atas kebenaran isi laporan tahunan;  
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3) Dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang 

tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan harus 

menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang 

dilekatkan pada laporan tahunan; 

4) Dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang 

tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara 

tertulis, maka hal tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh anggota 

direksi atau anggota dewan komisaris yang menandatangani laporan 

tahunan dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.  

 

2.1.5 Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) Laporan Tahunan  

     Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan melebihi yang diwajibkan, dengan kata 

lain pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk 

memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk 

pembuatan keputusan oleh pemakai laporan tahunannya (Noegraheni, 2005). Pengungkapan 

sukarela juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan karena 

dapat membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.  

     Informasi yang dapat disediakan oleh manajemen tetapi tidak diwajibkan untuk 

diungkapkan dan merupakan keleluasaan manajemen untuk mengungkapkannya disebut 

pengungkapan sukarela atau diskresioner (voluntary atau discretionary disclosure). 

Pengungkapan sukarela dapat bersifat keuangan maupun nonkeuangan dan dapat dilakukan 

manajemen melalui berbagai cara baik melalui laporan keuangan, catatan atas laporan 
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keuangan, informasi pelengkap, dan sarana pelaporan lainnya. Selain itu pengungkapan 

sukarela dapat pula dilakukan melalui sarana lain seperti jumpa pers (press release) oleh 

manajemen mengenai produk baru, rencana merger atau program baru (Suwardjono, 2005). 

Perusahaan memiliki keleluasaan untuk melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan 

keuangan tahunannya sehingga terdapat variasi atau keragaman luas pengungkapan sukarela 

pada tiap perusahaan. 

     Berdasarkan PSAK No. 1 (2009), informasi lain atau informasi tambahan merupakan 

pengungkapan yang dianjurkan (tidak diharuskan) dan diperlukan dalam rangka 

memberikan penyajian yang wajar dan relevan dengan kebutuhan pemakai. Informasi lain 

atau informasi tambahan tersebut meliputi telaah keuangan yang menjelaskan karakteristik 

utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan, kondisi 

ketidakpastian, laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah, analisis 

manajemen, forecast atas operasi perusahaan di tahun mendatang, dan setiap sumber daya 

dan kewajiban (obligation) yang tidak dicantumkan dalam neraca (seperti cadangan 

mineral).  

     Pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh 

perkembangan ekonomi, sosial budaya suatu negara, teknologi informasi, kepemilikan 

perusahaan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang 

(Rahayu, 2007). 

    Penelitian Anggraini (2006) berhasil membuktikan bahwa motivasi perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan sosial lebih banyak dipengaruhi oleh usaha untuk 

mengkomunikasikan kepada pemegang saham mengenai kinerja manajemen dalam 
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mencapai manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan juga 

mempertimbangkan biaya dan manfaat dari pengungkapan yang dilakukannya. Jika dari 

pengungkapan tersebut dapat diperoleh manfaat yang lebih besar dari biayanya, maka 

manajemen akan mengungkapkan secara sukarela. Hal ini bertujuan untuk menarik 

perhatian lebih banyak analis, meningkatkan akurasi, ekspektasi pasar, menurunkan 

asymmetric information dalam pasar, dan menurunkan kejutan pasar (market surprise) 

dengan melakukan pengungkapan yang lebih luas (Widyaningsih, 2007). 

     Untuk mengukur luas pengungkapan sukarela digunakan daftar item pengungkapan 

sukarela yang terdapat dalam laporan tahunan. Dalam penelitian mengenai pengungkapan 

pada umumnya digunakan disclosure index atau indeks pengungkapan sebagai indikator 

empiris tingkat atau pengungkapan. Indeks pengungkapan merupakan rasio antara jumlah 

informasi yang dipenuhi dengan jumlah informasi yang diharapkan. Makin banyak item 

pengungkapan yang dipenuhi maka makin besar hasil disclosure index. 

     Pengukuran pengungkapan dapat dilakukan dengan cara pemberian bobot pada setiap 

item atau tanpa pemberian bobot. Pengukuran pengungkapan dengan cara pemberian bobot 

akan didasarkan pada hasil wawancara atau hasil kuesioner yang ditujukan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap laporan tahunan (Verdiyana, 2006). Hal ini dilakukan 

untuk menentukan peringkat dari setiap item informasi dan melihat informasi mana yang 

dianggap lebih penting dari informasi lainnya. Cara pengukuran luas pengungkapan dengan 

pembobotan digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya, misalnya Amalia (2005) dan 

Rahayu (2007) sedangkan pengukuran dengan tanpa pembobotan dilakukan oleh Murtanto 

dan Elvina (2000), Amalia (2005), Rahayu (2007) dan Widianingsih (2007). Untuk 
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penelitian ini, penulis menggunakan cara pengukuran indeks pengungkapan tanpa 

pembobotan dengan daftar item pengungkapan sukarela yang digunakan oleh penelitian 

terdahulu, Widianingsih (2007) yang lebih dahulu dikembangkan oleh Marwata (2000). 

Pengukuran tanpa pembobotan didasarkan pada: 

1. Laporan tahunan disampaikan untuk tujuan umum pemakai, sehingga informasi 

yang diberikan tidak dilihat dari sudut kepentingan pihak tertentu. 

2. Pembobotan bisa mengandung unsur subyektivitas karena tergantung argumentasi 

dan penilaian masing-masing peneliti. 

Peraturan Nomor X.K.6 yang dikeluarkan menurut Keputusan Ketua Bapepam No.Kep 

134/BL/2006 perihal ”Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau 

perusahaan publik” menyatakan beberapa hal tentang item pengungkapan wajib yang harus 

diungkapkan oleh emiten. Peraturan yang lama hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak 

termasuk perusahaan menengah dan kecil, sedangkan peraturan yang baru berlaku bagi 

semua perusahaan yang telah melaukan penawaran umum dan perusahaan publik. Dalam hal 

mendukung penelitian ini, maka penulis menyesuaikan dasar 33 item pengungkapan 

sukarela yang dikembangkan oleh Marwata (2000) dengan Peraturan Nomor X.K.6 (2006) 

tentang pengungkapan wajib, sehingga dasar penelitian sebelumnya yang digunakan pada 

tahun 2000 dapat disesuaikan dengan peraturan yang terbaru (2006) karena ada item yang 

pada penelitian sebelumnya masuk ke dalam item pengungkapan sukarela, tetapi pada 

peraturan terbaru pada tahun 2006 item tersebut masuk ke dalam pengungkapan wajib. Item 

pengungkapan sukarela yang telah disesuaikan dan digunakan dalam penelitian ini ada 13 

item dengan perincian sebagai berikut : 
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1. Uraian mengenai kegunaan investasi atau pengeluaran modal yang telah dan atau 

yang akan dilaksanakan. 

2. Statement perusahaan atau uraian mengenai pemberian kesempatan kerja yang sama 

tanpa memandang suku, agama dan ras. 

3. Informasi mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja. 

4. Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam recruitment 

tenaga kerja dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

5. Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian kapasitas yang dicapai oleh 

perusahaan pada masa yang akan datang. 

6. Informasi mengenai manajer senior yang dapat meliputi nama, pengalaman, dan 

tanggung jawabnya. 

7. Informasi yang merinci jumlah yang dibelanjakan untuk karyawan yang dapat 

meliputi gaji dan upah, tunjangan dan pemotongan. 

8. Informasi mengenai nilai tambah dapat secara kualitatif maupun kuantutatif. 

9. Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam komponen tetap dan variabel. 

10. Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada masa sekarang dan 

atau pada masa yang akan datang. 
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11. Informasi mengenai tingkat imbal hasil atau return yang diharapkan terhadap sebuah 

proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. 

12. Informasi mengenai kemungkinan legitasi oleh pihak lain terhadap perusahaan di 

masa yang akan datang. 

13. Informasi mengenai pihak yang mencoba memperoleh pemilihan substansial 

terhadap saham perusahaan. 

     Perusahaan akan selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperolehnya dengan 

melakukan disclosure informasi terutama pengungkapan sukarela. Menurut Sudarmadji dan 

Sularto (2007) menyatakan biaya pengungkapan yang harus dipertimbangkan adalah biaya 

pengungkapan langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut : 

a) Biaya langsung meliputi biaya pengumpulan data, biaya pemrosesan informasi,  biaya 

pengauditan, dan biaya penyebaran informasi. 

b) Biaya tidak langsung meliputi biaya litigasi atau biaya hukum, biaya kerugian 

persaingan, dan biaya politik. Biaya litigasi timbul akibat pengungkapan informasi 

yang tidak memadai atau informasi yang menyesatkan. Biaya kerugian persaingan 

terjadi apabila informasi yang diungkapkan melemahkan daya saing perusahaan 

karena informasi tersebut digunakan oleh pesaing untuk memperkuat daya saing 

mereka. Biaya politik terjadi ketika praktik pengungkapan perusahaan memicu 

regulasi pemerintah. 

     Jika pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) memberikan manfaat melebihi biaya 

yang dikeluarkan perusahaan, maka perusahaan akan mengungkapkannya. Berdasarkan 

ANALISIS FAKTOR..., DIMAS BAYU ERLANGGA, Ak.-IBS, 2010



 

 

42

uraian tersebut, terdapat banyak hal yang mempengaruhi disclosure laporan tahunan. 

Penelitian ini akan menguji ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, porsi saham publik 

dan umur perusahaan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela 

perusahaan. 

2.1.6 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan 

     Murtanto dan Elvina (2000) melakukan penelitian terhadap pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan 50 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1999. Mengukur indeks 

pengungkapan sukarela dengan metode tanpa pemobotan dengan daftar item pengungkapan 

sukarela yang dikembangkan. Hasil uji F membuktikan bahwa model regresi tidak bisa 

dipakai untuk memprediksi indeks skor pengungkapan dan hasil uji t menjelaskan bahwa 

luas pengungkapan sukarela tidak dipengaruhi oleh size, leverage, likuiditas, basis 

perusahaan, aktivitas penerbitan saham, dan kelompok industri. 

     Marwata (2000) menguji hubungan antara kualitas pengungkapan perusahaan dalam 

laporan tahunan dan karakteristik perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa besar 

perusahaan dan penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya berkaitan positif secara 

signifikan dengan kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Penelitian ini 

tidak menemukan kaitan yang secara signifikan antara kualitas pengungkapan laporan 

tahunan dengan variabel ungkitan, likuiditas, basis perusahaan, umur perusahaan di bursa, 

dan struktur kepemilikan perusahaan. 
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     Amalia (2005) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela 

pada laporan tahunan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Data penelitian yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2003. Faktor – 

faktor yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, rasio leverage, basis 

perusahaan, struktur kepemilikan, umur perusahaan, perubahan rasio laba terhadap ekuitas 

(PROE), dan rasio nilai pasar terhadap nilai buku ekuitas (PBV). Model perhitungan indeks 

pengungkapan sukarela menggunakan dua model yaitu model I - indeks pengungkapan 

dengan pembobotan dan model II - indeks pengungkapan tanpa pembobotan. Hasil uji t 

untuk model I membuktikan bahwa size dan struktur kepemilikan publik berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan sedangkan leverage, 

basis perusahaan, umur perusahaan, PROE dan PBV tidak berpengaruh signifikan, 

sedangkan uji t model II membuktikan hal yang sama dengan model I walaupun perhitungan 

indeks pengungkapan yang digunakan berbeda. 

     Noegraheni (2005) menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kualitas 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan untuk industri non keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sampai dengan tahun 2000. Karakteristik perusahaan yang diuji 

adalah ukuran perusahaan, rasio likuiditas, rasio ungkitan, basis perusahaan dan penerbitan 

sekuritas tahun berikutnya. Hasil uji F membuktikan bahwa variabel bebas ukuran 

perusahaan, rasio likuiditas, rasio ungkitan, basis perusahaan dan penerbitan sekuritas tahun 

berikutnya dapat secara simultan mempengaruhi kualitas pengungkapan sukarela dalam 

laporan tahunan. Hasil uji t membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan penerbitan 
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sekuritas tahun berikutnya yang berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kualitas 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. 

     Almilia dan Retrinasari (2007) menguji analisis pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEJ pada tahun 2001-2004. Karakteristik perusahaan yang diuji adalah rasio 

likuiditas, rasio leverage, net profit margin, ukuran perusahaan dan status perusahaan. 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan 3 model, dalam uji t untuk model regresi I 

membuktikan bahwa hanya net profit margin saja yang tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan. Uji t model regresi II 

membuktikan bahwa semua karakteristik perusahaan yang diuji (likuiditas, leverage, net 

profit margin, size dan status perusahaan) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan, sedangkan untuk model regresi III 

membuktikan bahwa rasio leverage dan net profit margin saja yang tidak berpengaruh secara 

siginfikan. 

     Rahayu (2007) mengukur luas pengungkapan sukarela perusahaan manufaktur pada 

tahun 2005 dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan yang berjumlah 49 item 

dan cara pengukurannya menggunakan metode dengan pembobotan dan tidak dengan 

pembobotan. Hasil penelitian tersebut tidak bisa membuktikan adanya pengaruh tingkat 

ketaatan pengungkapan wajib dan luas pengungkapan sukarela secara bersama-sama 

terhadap kualitas laba yang diukur dengan ERC. 

     Sudarmadji dan Sularto (2007) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap luas voluntary disclosure laporan 
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keuangan tahunan. Data yang diuji adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEJ pada tahun 2004. Hasil uji F menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

mempengaruhi luas voluntary disclosure laporan keuangan tahunan, sedangkan uji t tidak 

bisa membuktikan bahwa keempat variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap voluntary disclosure laporan keuangan tahunan. 

     Widianingsih (2007) meneliti likuiditas, leverage, profitabilitas, saham publik dan umur 

perusahaan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela semua 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ sampai dengan tahun 2003. Mengukur indeks 

pengungkapan sukarela dengan metode tanpa pembobotan yang dikembangkan oleh 

Marwata (2001), dan hasil penelitian menunjukkan variabel likuiditas, profitabilitas, porsi 

saham publik serta umur perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan sukarela sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan dengan luas 

pengungkapan sukarela. Selain itu, terdapat hasil penelitian bahwa kelima faktor tersebut 

berpengaruh sebesar 38,9% terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan, sedangkan 

61,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan ke dalam penelitian tersebut. 

 Adriany (2009) meneliti likuiditas, leverage, profitabilitas, saham publik dan umur 

perusahaan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela semua 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2007 sebanyak 30 sampel perusahaan 

properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007 menghasilkan 

dengan uji t menunjukkan bahwa dari kelima faktor yang diajukan dalam model penelitian 

ini hanya faktor size perusahaan saja yang berpengaruh signifikan terhadap luas 
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pengungkapan sukarela laporan tahunan, sedangkan dari koefisien determinasi (adjusted R²) 

menunjukkan bahwa faktor size, leverage, profitabilitas, porsi saham publik dan umur 

perusahaan hanya berpengaruh sebesar 36,4% terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan, sedangkan 63,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam 

model penelitian ini. 

  Sumadi (2009) meneliti laporan tahunan 34 perusahaan consumer goods tahun 2007 

menemukan bahwa pengungkapan sukarela laporan tahunan dapat diterangkan oleh variabel 

size, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan dengan prosentase sebesar 

23,7% sedangkan sisanya sebesar  76,3% diterangkan oleh variabel yang lain. 

 

2.2. RERANGKA PEMIKIRAN 

2.2.1. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

2.2.1.1. Variabel Independen 

     Dalam penelitian ini variabel independen yang diuji terdiri dari lima karakteristik 

perusahaan. Definisi dan pengukuran variabel independen tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Ukuran perusahaan (size) 

Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar perusahaan tersebut. Pada 

umumnya perusahaan yang besar mengungkapkan lebih banyak informasi 

dibandingkan perusahaan yang kecil. Terdapat beberapa penjelasan mengenai 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan. Perusahaan besar 
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mungkin mempunyai biaya produksi informasi yang lebih rendah yang berkaitan 

dengan pengungkapan mereka. Perusahaan besar mungkin juga lebih kompleks dan 

lebih mempunyai dasar pemilikan yang luas dibanding perusahaan kecil (Murtanto 

dan Elvina, 2005). Perusahaan besar lebih mungkin mempunyai beragam produk dan 

beroperasi di berbagai wilayah, termasuk luar negeri. Perusahaan besar lebih 

mungkin merekrut karyawan dengan keahlian tinggi yang diperlukan untuk 

menerapkan sistem pelaporan manajemen yang canggih sehingga dapat 

mengungkapkan informasi yang lebih luas. Lebih banyak pemegang saham 

perusahaan juga memerlukan lebih banyak pengungkapan karena tuntutan dari para 

pemegang saham dan analis. Semua alasan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

besar mempunyai insentif untuk memberikan pengungkapan sukarela secara lebih 

luas. 

Variabel ukuran perusahaan diukur melalui logaritma dari total aktiva perusahaan 

sampel tahun 2006-2008 (Sudarmadji dan Sularto, 2007; Almilia dan Retrinasari, 

2007). Penggunaan total aktiva dalam penelitian ini karena berdasarkan penelitian 

Sudarmadji dan Sularto (2007), nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan 

nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Selain itu, 

menurut Fitriany (2001) total aktiva lebih menunjukkan ukuran perusahaan 

dibandingkan kapitalisasi pasar. 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva 
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b. Leverage (Lvrg) 

Rasio leverage mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai 

dengan dana pinjaman (Jumingan, 2008). Variabel ini merupakan jenis data rasio. 

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih 

tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan 

perusahaan dengan struktur modal yang seperti itu lebih tinggi (Hendriksen, 1997) 

dalam Almilia dan Retrinasari (2007). Perusahaan dengan rasio leverage yang lebih 

tinggi juga cenderung melakukan pengungkapan yang lebih luas karena adanya 

tuntutan dari kreditor. Pihak kreditor yang selalu memantau perusahaan memerlukan 

informasi yang layak mengenai finansial perusahaan tersebut untuk melihat 

pertanggungjawaban perusahaan dalam penggunaan serta pengembalian pinjaman 

pada saat jatuh tempo. Dalam penelitian ini, variabel leverage diukur dengan 

menggunakan rasio total kewajiban terhadap total aktiva. 

                      Total Debt  

                     Total Aktiva 

c. Profitabilitas (Profit) 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal. Net Profit 

margin merupakan salah satu rasio prfitabilitas untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Widianingsih 

(2007) dan Adriany (2009)  mengungkapkan profit margin yang tinggi akan 

mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terinci, sebab 

Leverage = 
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mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong 

kompensasi terhadap manajemen. Dalam penelitian ini besarnya profitabilitas 

perusahaan diukur dengan rasio laba setelah pajak (profit after tax) terhadap 

penjualan bersih (net sales). 

                               Earnings After Tax 

                                    Net sales 

d. Persentase  Saham Publik (Porsi) 

Suwardjono (2005) dalam Widianingsih (2007) menyatakan bahwa adanya 

perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat 

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan 

semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin 

banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian 

pengungkapan perusahaan semakin luas. Persentase saham publik mengukur berapa 

banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat. Variabel ini merupakan 

jenis data rasio yang dihitung dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh 

masyarakat dengan jumlah saham beredar perusahaan.  

                                             Jumlah Saham Masyarakat 

                                                Jumlah Saham Beredar 

 

 

Profitability = 

Persentase Saham Publik = 
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e.   Umur perusahaan (Umur) 

Marwata (2001) mengungkapkan umur perusahaan memiliki hubungan positif 

dengan kualitas pengungkapan sukarela. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa 

perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak dalam 

mempublikasikan laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih 

banyak akan lebih mengetahui kebutuhan konstituennya akan informasi tentang 

perusahaan. Perusahaan semacam itu, dengan demikian akan mengungkapkan 

informasi yang dianggap berguna meskipun tidak dipersyaratkan oleh peraturan. 

Tabel 2.1 Pengukuran Varibel Yang Diteliti 

  Indikator Skala 
Sumber 

Data Instrumen 
Variabel 
Dependen         
Pengungkapan 
sukarela  Nominal Sekunder 

Laporan 
tahunan 

Variabel 
Independen         
a) Ukuran 
perusahaan total aktiva Nominal Sekunder 

Laporan 
keuangan 

b) Leverage total hutang/aktiva Rasio Sekunder 
Laporan 
keuangan 

c) Profitabilitas EAT/Penjualan bersih Rasio Sekunder 
Laporan 
keuangan 

d) Persentase 
saham publik 

Jumlah saham 
publik/total saham Rasio Sekunder 

Laporan 
keuangan 

 e)  Umur 
perusahaan 

Selisih antara tahun 
publikasi  Nominal Sekunder 

Laporan 
keuangan 

  dengan tahun first issue       
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  Jumlah skor voluntary disclosure dipenuhi 
INDEKS  = 

Jumlah skor maksimal 

2.2.1.2 Variabel Dependen 

     Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan sukarela laporan 

tahunan periode 2006-2008. Variabel ini mengukur berapa banyak item pengungkapan 

sukarela yang dipenuhi oleh perusahaan.  Pengungkapan sukarela dalam penelitian ini 

adalah informasi yang bersedia diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya di 

luar peraturan yang berlaku. Untuk mengukur luas pengungkapan dapat dinyatakan dengan 

indeks pengungkapan sukarela. 

     Indeks pengungkapan sukarela untuk setiap perusahaan sampel dalam penelitian ini 

diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

1. Sebuah item diberi skor 1 (satu) jika diungkapkan dan skor 0 (nol) jika tidak 

diungkapkan. 

2. Menghitung indeks pengungkapan sukarela yaitu rasio total skor yang diberikan 

kepada sebuah perusahaan dengan skor maksimal yang diharapkan dapat diperoleh 

perusahaan tersebut. Skor maksimal dalam penelitian ini adalah 13. 

Indeks pengungkapan sukarela dirumuskan sebagai berikut: 

 

      

 Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

        Variabel Independen 

              Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. HIPOTESIS PENELITIAN 

     Hipotesis yang diajukan penulis untuk melihat pengaruh ukuran perusahaan (size), 

leverage (lvrg), profitabilitas (profit), persentase kepemilikan publik (porsi) dan umur 

perusahaan (umur) secara simultan terhadap pengungkapan sukarela adalah sebagai berikut : 

Ho : ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, persentase saham publik dan 

umur perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela laporan tahunan. 

Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Leverage (LVRG) 

Profitabilitas (PROFIT) 

Persentase Saham Publik 
(PORSI) 

Pengungkapan 
Sukarela 

 (PS) 

Umur Perusahaan 
(UMUR) 
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Ha : ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas,  persentase saham publik dan 

umur perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan. 

       Jika hipotesis nol penelitian tidak dapat ditolak, maka variabel independen yang diteliti 

tidak dapat menjelaskan perilaku pengungkapan sukarela. Sebaliknya, jika hipotesis nol 

ditolak atau hipotesis alternatif penelitian diterima berarti variabel independen yang diteliti 

(seluruhnya atau hanya beberapa) dapat menjelaskan perilaku pengungkapan sukarela 

laporan tahunan.  

     Adapun terdapat pengembangan hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel independen secara parsial terhadap pengungkapan sukarela yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela 

Ho1: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Ha1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan. 

2. Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Sukarela 

Ho2: Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan perusahaan. 

Ha2: Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan perusahaan. 
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3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Sukarela 

Ho3: Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan. 

Ha3: Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan perusahaan. 

4. Pengaruh Persentase Saham Publik Terhadap Pengungkapan Sukarela 

Ho4: Persentase saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Ha4: Persentase saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan. 

5. Umur perusahaan 

Ho5: Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan. 

Ha5: Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Sampel Penelitian 

     Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor non keuangan yaitu 

aneka industri yang terdaftar di BEI untuk tahun 2006-2008. Jumlah perusahaan yang diteliti 

pada industri barang konsumsi adalah 18 perusahaan selama 3 tahun sehingga sampel akhir 

sebanyak 54 pengamatan. Pemilihan sampel menggunakan purposive judgement sampling 

method, yaitu tipe pemilihan secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan 

pertimbangan tertentu sehingga diperoleh jumlah sampel akhir sebanyak 54 sampel 

pengamatan dari perusahaan aneka industri. Adapun pertimbangan-pertimbangan sampel 

yang digunakan yaitu: 

1. Sektor aneka industri yang terdaftar di BEI selama tahun 2006 sampai dengan tahun 

2008. 

2. Menerbitkan laporan tahunan lengkap selama tahun 2006-2008. 

3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. 

4. Laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai data berakhir pada tanggal 31 

Desember 2006 sampai dengan 31 Desember 2008 yang merupakan laporan yang 

telah diaudit sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipercaya. 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

     Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa buku-

buku, jurnal-jurnal, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan neraca perusahaan 

selama kurun waktu 3 tahun mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 yang terdaftar 

di BEI. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi ke Pusat Refernsi Pasar Modal 

(PRPM) di Bursa Efek Indonesia, BAPEPAM, Perpustakaan FE Universitas Trisakti, dan 

Perpustakaan FE Universitas Indonesia. Serta download dari website BEI (www.idx.co.id)  

dan dari website perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu 

menggabungkan data time series dan cross sectional. 

     Berdasarkan waktu pengumpulannya, penelitian ini menggunakan data pooling karena 

perusahaan yang diteliti berjumlah lebih dari satu dan periode perusahaan lebih dari satu 

tahun. Data yang digunakan adalah data-data yang berasal dari laporan keuangan masing-

masing perusahaan per item. Pengikutsertaan kategori ukuran perusahaan bertujuan untuk 

menghindari bias pemilihan sampel. 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

     Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang 

merupakan suatu konsep yang mempunyai variabel nilai yang dapat didefinisikan melalui 

kerangka pemikiran yang telah dilakukan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 

2, yaitu : 

1. Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan sukarela (ps) .  
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2. Variabel independen 

Variabel independennya adalah ukuran perusahaan (size), leverage (lvrg), profitabilitas 

(profit), persentase  saham publik (porsi) dan umur perusahaan (umur). 

3.4 Model dan Hipotesis Penelitian 

     Pada penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji variabel-variabel 

independen terhadap variasi variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan adalah : 

PS    =   α0 + β1 SIZE + β2 LVRG + β3 PROFIT + β4 PORSI + β5 UMUR + ǫ 

  Dalam hal ini : 

  PS  = Indeks skor pengungkapan sukarela 

  SIZE  = Ln total aktiva 

  LVRG  = Rasio leverage (total hutang/aktiva) 

  PROFIT = Rasio profitabilitas (EAT/Penjualan) 

  PORSI  = Jumlah saham publik/total saham 

UMUR  = Selisih antara tahun publikasi dengan tahun   

    first issue 

ǫ  = error 

                       ß1,ß2,ß3,ß4,ß5  = koefiien Regresi 

 

     Sesuai dengan persamaan regresi diatas, maka pengujian hipotesis yang dapat diajukan 

sebagai berikut : 
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Ho : ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, persentase saham publik dan umur 

perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan. 

Ha : ukuran perusahaan,  leverage, profitabilitas, persentase saham publik dan umur 

perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan. 

Ho1 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan perusahaan. 

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan perusahaan. 

Ho2 : Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan 

perusahaan. 

Ha2 :   Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan 

perusahaan. 

Ho3 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan perusahaan. 

Ha3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan 

perusahaan. 

Ho4 : Persentase saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan. 

Ha4 : Persentase saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan perusahaan. 
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Ho5 : Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan perusahaan. 

Ha5 : Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan 

perusahaan. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Metode Pengujian Hipotesis 

     Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan pengujian uji statistik yang 

dilakukan untuk menentukan keputusan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. 

Karakteristik sampel tersebut terutama mencakup mean, standar error mean, nilai ekstrim 

yaitu nilai maksimum dan minimum, serta standar deviasi. 

     Pengujian secara statistik yaitu test of significant (uji t dan uji F), serta test of goodness of 

fit (uji R2). Test of significant merupakan cara yang digunakan untuk menguji kebenaran 

atau kesalahan hipotesis nol dari hasil sampel. Uji signifikansi berasal dari uji statistik dari 

distribusi sampel suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk menerima atau 

menolak hipotesis nol dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang di dapat dari hasil regresi. 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu independen variabel 

secara individual dalam menerangkan variasi dependen variabel. Uji statistik F pada 

dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

     Menurut Ghozali (2001), koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai R2 

maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 
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variabel independen. Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 

pada saat mengevaluasi model regresi. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

     Pengujian model regresi berganda dalam menguji variabel independen yang digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen harus menghindari kemungkinan penyimpangan 

asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan yaitu Uji Normalitas, 

Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. 

 

3.5.3 Uji Normalitas 

     Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

Menurut Ghozali (2001), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan 

uji statistik. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot. Dasar 

pengambilan keputusan : (1) jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas, (2) jika data tidak 

menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka regresi 

tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3.5.4 Uji Multikolinearitas 

     Menurut Ghozali (2001), pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi maka dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF >10. 

 

3.5.5 Uji Heteroskedastisitas 

     Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2001). Jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau 

tidak terjadi Heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji Glesjer untuk menguji ada 

tidaknya heteroskedastisitas. Glesjer mengusulkan untuk meregresikan nilai absolut residual 

terhadap setiap variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel terikat, maka terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dengan ini dasar 

pengambilan keputusannya adalah (1) jika probabilitas > 0,05, H0 tidak dapat ditolak varians 

error homogen (tidak ada heteroskedastisitas) (2) jika probabilitas < 0,05, H0 ditolak varians  

error heterogen (ada heteroskedastisitas). 
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3.5.6 Uji Autokorelasi 

     Uji autokorelasi menurut Ghozali (2001) bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi yaitu dengan uji Durbin Watson. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : 
 
 

Tabel 3.1 

Keputusan Uji Autokolerasi 

 
Hipotesis nol Keputusan Jika 

 

Tidak ada autokorelasi 
positif 

 

Tolak 0 < d < dl 
 

Tidak ada autokorelasi 
positif 

 

Tidak ada keputusan Dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 
 

Tidak ada korelasi negatif Tidak ada keputusan 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, 
positif atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 - du 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN  UMUM  OBYEK PENELITIAN 

     Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam 

sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2006 – 2008. 

Perusahaan aneka industri memproduksi berbagai kebutuhan masyarakat seperti otomotif, 

kabel serta tekstil & garmen. Berdasarkan data yang diperoleh dari BEI diketahui bahwa 

jumlah perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2008 

adalah 44 perusahaan. Dari 44 perusahaan tersebut terdapat 26 perusahaan yang tidak 

memiliki kelengkapan laporan tahunan (annual report). Dengan demikian, jumlah 

perusahaan sektor aneka industri yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam 

penelitian ini adalah 18 perusahaan.  

     Sampel diambil dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria berikut ini: 

1. Perusahaan bergerak dalam sektor aneka industri yang terdaftar di BEI pada tahun 

2006-2008. 

2. Perusahaan menerbitkan annual report yang telah diaudit dengan tahun buku per 31 

Desember 2006-2008. 

3. Selama periode pengamatan perusahaan tidak melakukan delisting, merger, ataupun 

dilikuidasi. 
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     Dalam hal ini penulis mengambil sampel perusahaan aneka industri periode 2006-2008 

dengan menggunakan pertimbangan analisa fundamental (fundamental analysis) 

dibandingkan dengan analisa teknikal (tehnical analysis). Menurut Ahmad (2004), analisa 

fundamental terdiri dari pemeriksaan atas indikator dari makroekonomi, pertimbangan aset 

pasar dan politik serta menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk menganalisis 

kondisi perusahaan Sedangkan, analisa teknikal adalah sebuah penggunaan tindakan untuk 

berusaha memprediksikan pergerakan harga saham perusahaan di masa mendatang, dengan 

berdasarkan pada analisa waktu yang telah lampau dan pembacaan atau mengerti akan 

penggambaran grafik. Oleh karena itu, analisa fundamental lebih efektif dalam hal 

memprediksikan arah pergerakan untuk jangka panjang ( lebih dari satu tahun), sementara 

itu analisa teknikal lebih ke arah kepastian untuk jangka waktu yang pendek ( 0-90 hari). 
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Berikut adalah rincian pemilihan sampel penelitian : 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel Penelitian 

Deskripsi Karakteristik Sampel Penelitian Jumlah Perusahaan 

Perusahaan aneka industri yang listed di BEI sampai tahun 2008 44 

Perusahaan aneka industri yang tidak memiliki kelengkapan data 

laporan tahunan selama periode 2006-2008 
26 

Perusahaan aneka industri yang memenuhi kriteria untuk menjadi 

sampel penelitian 
18 

Sumber : Data yang diolah 
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     Berikut nama-nama perusahaan sampel sektor aneka industri periode 2006-2008: 

 

Tabel 4.2 

Perusahaan Sampel 

No. Nama Perusahaan 

1 Polychem Indonesia (ADMG) 

2 Astra Internasional (ASII) 

3 Astra Otoparts (AUTO) 

4 Indo Kordsa (BRAM) 

5 Goodyear indonesia (GDYR) 

6 Gajah Tunggal (GJTL) 

7 Panasia Indosyntec (HDTX) 

8 Sumi Indo Kabel (IKBI) 

9 Indorama Syntetic (INDR) 

10 Jembo cable (JECC) 

11 Karwell Indo. (KARW) 

12 Kabelindo Murni (KBLM) 

13 Multisrada Arah Sarana (MASA) 

14 Sucaco (SCCO) 

15 Selamat Sempurna (SMSM) 

16 Sugi Samapersada (SUGI) 

17 Tifico (TFCO) 

18 Voksel Electric (VOKS) 

Sumber: data yang diolah 
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Berikut ini data pergerakan dan perubahan harga saham Perusahaan Aneka Industri : 

      Gambar 4.1 

Pergerakan Harga Saham Perusahaan Sampel 

 

Sumber: Buku Panduan Indeks Harga Saham BEI 

 

4.1 STATISTIK DESKRIPTIF 

Statistik desriptif adalah metode  yang  berkaitan  dengan pengumpulan, peringkasan, 

penyajian data kedalam bentuk yang lebih informatif. Statistik deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik data didalam suatu penelitian. Dibawah ini merupakan 

statistik deskriptif variabel yang digunakan: 
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Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SIZE 54 20,39 32,75 27,8905 2,63032 

LVRG 54 ,11 1,54 ,6049 ,29141 

PROFIT 54 -,27 ,30 ,0099 ,08724 

PORSI 54 ,00 ,62 ,2028 ,16779 

UMUR 54 -1,00 28,00 14,0000 7,04166 

PS 54 ,23 ,92 ,6254 ,19939 

Valid N (listwise) 54         

 
 

Sumber : data diolah SPSS 

 

     Berdasarkan tabel 4.3 di atas terlihat nilai rata-rata pengungkapan sukarela (PS) yang 

diukur dengan indeks pengungkapan sukarela perusahaan aneka industri periode 2006-2008 

adalah 0,6254  dengan standar deviasi sebesar 0,19939. Nilai terendah indeks adalah 0,23 

yang berarti terdapat 3 pengungkapan dari 13 item pengungkapan sukarela. Nilai tertinggi 

indeks adalah 0,92 atau sebesar  12 pengungkapan dari 13 item pengungkapan sukarela.  

     Ukuran perusahaan (SIZE) yang dinyatakan dalam log natural total aktiva perusahaan 

aneka industri periode 2006-2008 memiliki nilai rata-rata 27,8905 dengan standar deviasi 

sebesar 2,63032. Nilai minimum log natural total aktiva 20,39 dan nilai maksimum log 

natural total aktiva adalah 32,75. 
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     Nilai rata-rata leverage (LVRG) perusahaan aneka industri periode 2006-2008 adalah 

0,6049 dengan standar deviasi sebesar 0,29141. Nilai minimum variabel leverage adalah 

0,11 dan nilai maksimum variabel leverage 1,54. 

     Nilai rata-rata profitabilitas (PROFIT) perusahaan aneka industri periode 2006-2008 

adalah ,0099 dengan standar deviasi sebesar 0,08724. Nilai maksimum variabel 

profitabilitas adalah 0,30. Nilai minimum variabel profitabilitas adalah -0,27. 

     Nilai rata-rata persentase saham publik (PORSI) perusahaan aneka industri periode 2006-

2008 adalah 0,2028 dengan standar deviasi 0,16779. Nilai maksimum saham yang dimiliki 

publik adalah 0,62 dan nilai minimumnya adalah 0,00. 

     Nilai rata-rata umur perusahaan (UMUR) perusahaan aneka industri periode 2006-2008 

adalah 14,000 dengan standar deviasi sebesar 7,04166. Nilai maksimum variabel 

profitabilitas adalah 28,00. Nilai minimum variabel profitabilitas adalah -1,00. 

 

4.3. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.3.1. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable terikat 

dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji Normalitas 

dilakukan dengan cara analisis Grafik Normal P-P Plot.  Dengan uji P-P plot 

mengasumsikan bahwa antara variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai 

data yang normal atau tidak. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika 

data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model 
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regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 
Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas  
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Sumber : data diolah SPSS 

 

Dari gambar 4.1 hasil uji normalitas di atas diketahui bahwa data di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 
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4.3.1.2. Uji Multikolinearitas 
 

Multikolinearitas menunjukkan bahwa antara variabel independen mempunyai hubungan 

langsung (korelasi) yang sangat kuat. Multikolinearitas terjadi jika nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) lebih besar dari 10 atau nilai Tolerance lebih kecil 0,10 (Hair et, al, 1998). 

Ho : tidak ada multikolinearitas 

Ha : ada multikolinearitas 

Pengambilan keputusan : 

Jika VIF < 10, maka H0 tidak dapat ditolak (tidak ada multikolinearitas) 

Jika VIF > 10, maka H0 ditolak (ada multikolinearitas) 

     Dari tabel 4.4 di bawah, diketahui bahwa seluruh variabel independen mempunyai nilai 

VIF lebih kecil dari 10. Sehingga H0 tidak dapat ditolak, yang berarti variabel independen 

yang digunakan pada model persamaan regresi tidak ada multikolinearitas (tidak ada 

hubungan yang sangat kuat antara variabel independen). Dari hasil pengolahan data statistik 

diperoleh tabel pengujian multikolinearitas sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Pengujian Multikolinearitas 

Variabel VIF Kesimpulan 

SIZE 1,489 Tidak Ada Multikolinearitas 

LVRG 2,220 Tidak Ada Multikolinearitas 

PROFIT 1,876 Tidak Ada Multikolinearitas 

PORSI 1,300 Tidak Ada Multikolinearitas 

UMUR 1,915 Tidak Ada Multikolinearitas 

Sumber : data diolah SPSS 
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4.3.1.3. Uji Heteroskedastisitas 

     Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2001). Penelitian ini menggunakan 

uji Glesjer untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas. Glesjer mengusulkan untuk 

meregresikan nilai absolut residual terhadap setiap variabel bebas. Jika variabel bebas 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka terdapat indikasi terjadi 

heteroskedastisitas. 

Hipotesa Heteroskedastisitas : 

H0 : tidak ada Heteroskedastisitas 

Ha : ada Heteroskedastisitas 

Dasar Pengambilan Keputusan : 

Jika probabilitas > 0,05, H0 tidak dapat ditolak varians error homogen (tidak ada 

heteroskedastisitas). 

Jika probabilitas < 0,05, H0 ditolak varians  error heterogen (ada heteroskedastisitas). 

Hasil pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.5 

Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Kesimpulan 

SIZE 0,826 Tidak ada heteroskedastisitas 

LVRG 0,549 Tidak ada heteroskedastisitas 

PROFIT 0,514 Tidak ada heteroskedastisitas 

PORSI 0,273 Tidak ada heteroskedastisitas 

UMUR 0,692 Tidak ada heteroskedastisitas 

Sumber : data diolah SPSS 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa probabilitas seluruh variabel independen 

lebih besar dari 0,05, maka Ho tidak dapat ditolak, sehingga dapat disimpulkan tidak ada 

heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.  

 

4.3.1.4 . Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya).. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson. Jika nilai 

Durbin Watson berkisar diantara nilai batas atas (dU) maka diperkirakan tidak terjadi 

pelanggaran autokorelasi.  

Hipotesa Autokorelasi : 

Ho : tidak ada Autokorelasi 

Ha  : ada Autokorelasi 
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Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.6 

Keputusan Uji Autokorelasi 

Hipotesa Nol (H0) Keputusan Kriteria 

Tidak ada autokorelasi positif Ditolak 0 < dw <dL 

Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan dL ≤ dw ≤ dU 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 
Diterima dU < dw < 4-dU 

Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada keputusan 4-dU ≤ dw ≤ 4-dL 

Tidak ada autokorelasi negatif Ditolak 4-dL < dw < 4 

Sumber : Basic Econometrics, Hal 470, Gujarati, (2003) 

Yang dinyatakan dengan gambar adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Uji Autokorelasi 
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Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

n κ' dl Du 4-du 4-dl Dw Kesimpulan 

54 5 1,34 1,77 2,23 2,66 1,948 Tidak ada autokorelasi 

n  =jumlah observasi. 

κ' =jumlah variable bebas tidak termasuk konstanta 

Sumber : data diolah SPSS 

 

Dari tabel 4.7 hasil uji autokorelasi diatas diketahui bahwa model yang diteliti 

mempunyai jumlah sampel sebesar 54, dengan jumlah variable bebas sebesar 5. Maka 

didapat nilai batas bawah (dl) sebesar 1,34, dengan batas atas (du) sebesar 1,77. Hasil uji 

durbin watson statistik didapat sebesar 1,948, berada diarea du < dw < 4-du, atau berada 

diarea tidak ada autokorelasi. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada 

model regresi yang digunakan. 

 

Gambar 4.4  Pengujian Autokorelasi 

Uji Autokorelasi 
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4.3.2. Hasil Analisis Regresi dan Pembahasan 

 4.3.2.1 Koefisien Determinasi  (Pengujian R2 dan Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 

nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali, Aplikasi analisis multivariate dengan 

program SPSS, 2001). 

Tabel 4.8 

Hasil Uji R2 dan Adjusted R2 

R2  Adjusted R2 

0,432 0,373 

Sumber : data diolah SPSS  

 

     Dari hasil pengujian regresi berganda didapat nilai Adjusted R2 adalah 0,373. Artinya 

seluruh variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan (SIZE), leverage (LVRG), 

profitabilitas (PROFIT), persentase saham publik (PORSI) dan umur perusahaan (UMUR) 

mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu pengungkapan sukarela (PS) 

sebesar 37,30%. Sedangkan sisanya sebesar 62,70% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

seperti likuiditas perusahaan, kelompok industri dan penerbitan sekuritas pada tahun 

berikutnya.  
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4.3.2.2 Uji T (Pengujian Parsial) dan Pembahasan 

Untuk menguji hipotesa dilakukan pengujian secara parsial untuk melihat signifikansi 

dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

mengasumsikan variabel lain adalah konstan.  

Dasar pengambilan keputusan : 

Jika p-value < α0,05 maka Ho ditolak. 

Jika p-value > α0,05 maka Ho diterima. 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Variabel Koefisien Sig. Keputusan 

SIZE 0,006 0,537 H01 tidak dapat 

ditolak 

LVRG -0,283 0,014 H02  ditolak 

PROFIT 0,952 0,007 H03 ditolak 

PORSI 0,130 0,380 H04 tidak dapat 

ditolak 

UMUR 0,10 0,025 H05  ditolak 

Sumber : data diolah SPSS 
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Persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

PS =  0,448 + 0,006 SIZE – 0,283 LVRG + 0,952 PROFIT + 0,130 PORSI + 0,10 

UMUR + e 

 

4.3.2.2.1 Uji T Pengaruh Ukuran Perusahaan Perusahaan terhadap Pengungkapan 

Sukarela Laporan Tahunan Perusahaan Aneka Industri yang Terdaftar di 

BEI. 

H01 :  Tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan  terhadap PS. 

Ha1 :  Terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan  terhadap PS. 

 

     Dari hasil olah data uji t tabel 4.9, pengaruh variabel ukuran  perusahaan terhadap 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI 

diperoleh dari nilai koefisiensi 0,006 menunjukkan positif hal itu berarti setiap penambahan 

satu milyar rupiah asset, maka akan menaikkan tindakan pengungkapan sukarela sebesar 

0,006 satuan dengan nilai signifikansi 0,537 lebih besar dari 0,05 menunjukkan berada di 

daerah ditolak Ha1 atau H01 tidak dapat ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan  

berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela laporan 

tahunan perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

tingkat kepercayaan 95%. Adanya hubungan yang positif antara ukuran perusahaan dengan 

luas pengungkapan sukarela pada perusahaan sampel menunjukkan sejalan dengan 

pengembangan teori di kerangka pemikiran bahwa perusahaan besar mempunyai biaya 

produksi informasi yang lebih rendah untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, 
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karena perusahaan besar yang mempunyai sumber daya yang besar akan melakukan 

pengungkapan lebih luas dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan 

internal yang sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada 

pihak eksternal seperti investor dan kreditur, sehingga tidak memerlukan biaya yang besar 

untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Selain itu, perusahaan besar lebih 

mempunyai beragam produk dan beroperasi di berbagai wilayah, termasuk luar negeri dan 

lebih mungkin merekrut karyawan dengan keahlian tinggi yang diperlukan untuk 

menerapkan sistem pelaporan manajemen yang canggih sehingga dapat mengungkapkan 

informasi yang lebih luas. Alasan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan besar 

mempunyai insentif untuk memberikan pengungkapan sukarela secara lebih luas. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Sudarmadji (2007), Almilia dan Retrinasari 

(2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan  perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela, namun tidak konsisten dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Marwata (2001), Amalia (2005),  Noegraheni (2005), Sumadi 

(2009) dan Adryani (2009) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. 

4.3.2.2.2 Uji T Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan 

Tahunan Perusahaan Properti dan Real Estat yang Terdaftar di BEI. 

H02 :  Tidak terdapat pengaruh antara LVRG terhadap PS. 

Ha2 :  Terdapat pengaruh antara LVRG terhadap PS. 

     Dari hasil olah data uji t tabel 4.9, pengaruh variabel leverage terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI diperoleh nilai 
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koefisien regresi variabel leverage adalah -0,283 menunjukkan negatif hal itu berarti setiap 

penambahan satu leverage, maka akan mengurangi tindakan pengungkapan sukarela sebesar 

0,283 satuan dengan nilai signifikansi 0,014 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan berada pada 

daerah penolakan H02 atau Ha2 tidak dapat ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa leverage  berpengaruh negatif . Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

leverage perusahaan aneka industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela 

perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Dalam teori keagenan, perusahaan dengan leverage tinggi juga punya 

biaya keagenan yang tinggi, sehingga untuk mengurangi biaya keagenan, perusahaan akan 

mengungkapkan informasi lebih luas (Marina, 2005). Meskipun secara statistik signifikan, 

yang menarik adalah arah hubungannya berlawanan dari yang diprediksikan, yaitu rasio 

leverage dan luas pengungkapan sukarela berhubungan negatif. Penjelasan atas fenomena 

yang terjadi ini adalah bahwa perusahaan memiliki mekanisme lain untuk mengurangi biaya 

keagenan selain dari pengungkapan informasi dalam laporan tahunan (Marwata, 2001). 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Murtanto dan Elvina (2000), Marwata (2001), Amalia (2005), Noegraheni (2005), 

Sudarmadji dan Sularto (2007), Widianingsih (2007), Adryani (2009) dan Sumadi (2009) 

yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, 

namun penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan negatif dan 

berpengarug secara signifikan antara leverage dengan pengungkapan sukarela perusahaan 

aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2006-2008.  
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4.3.2.2.3 Uji T Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan 

Tahunan Perusahaan Aneka Industri yang Terdaftar di BEI. 

H03 :  Tidak terdapat pengaruh antara PROFIT terhadap PS. 

Ha3 :  Terdapat pengaruh antara PROFIT terhadap PS. 

     Dari hasil olah data uji t tabel 4.9 pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI diperoleh nilai 

koefisiensi 0,952 menunjukkan positif hal itu berarti setiap penambahan satu profit, maka 

akan menambah tindakan pengungkapan sukarela sebesar 0,952 satuan dengan nilai 

signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan berada pada daerah Ha3 tidak dapat 

ditolak atau H03 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan 

sukarela perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Widianingsih (2007) yang menyatakan 

bahwa net profit margin (rasio yang digunakan untuk menghitung profitabilitas dalam 

penelitian ini) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 

sukarela. Penelitian ini juga mendukung teori yang dikemukakan oleh Amilia dan 

Retrinasari (2007) bahwa profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk 

memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap 

profitabilitas perusahaan dan kompensasi terhadap manajemen namun tidak konsisten 

dengan penelitian Adryany (2009) dan Gita (2009) yang menyatakan profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. 
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4.3.2.2.4 Uji T Pengaruh Persentase Saham Publik terhadap Pengungkapan Sukarela 

Laporan Tahunan Aneka Industri yang Terdaftar di BEI. 

H04 :  Tidak terdapat pengaruh antara PORSI terhadap PS. 

Ha4 :  Terdapat pengaruh antara PORSI terhadap PS. 

     Dari hasil olah data uji t pada tabel 4.9, pengaruh persentase saham publik (PORSI) 

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI diperoleh 

nilai koefisiensi 0,130 menunjukkan positif hal itu berarti setiap penambahan satu porsi 

saham publik, maka akan menambah tindakan pengungkapan sukarela sebesar 0,130 satuan 

dengan nilai signifikansi 0,380 lebih besar dari 0,05 menunjukkan berada pada daerah 

penolakan Ha4  atau H04 tidak dapat ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

porsi kepemilikan saham publik mempunyai hubungan positif dengan luas pengungkapan 

sukarela, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela 

perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI dengan tingkat kepercayaan 95%. Semakin 

besar adanya kepemilikan publik di suatu perusahaan maka semakin banyak pula informasi 

yang diungkapkan dalam laporan tahunan oleh pihak manajemen perusahaan karena 

semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan. Di lain pihak, ada 

dorongan bagi manajemen untuk selektif dalam melakukan pengungkapan informasi karena 

pengungkapan informasi mengandung biaya. Manajemen hanya akan mengungkapkan 

informasi jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan melebihi biaya pengungkapan 

informasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa porsi kepemilikan publik tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, hal ini dimungkinkan karena manajemen 

selama ini merasa kurang mendapatkan manfaat dan hanya memperoleh biaya yang besar 

ANALISIS FAKTOR..., DIMAS BAYU ERLANGGA, Ak.-IBS, 2010



 

 

83

saja dari adanya pengungkapan sukarela, sehingga besarnya porsi kepemilikan publik tidak 

terlalu berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Marwata 

(2001), Sudarmadji dan Sularto (2007), Gita (2009) dan Adryani (2009) dimana hasil 

penelitian sebelumnya secara statistik menunjukkan bahwa porsi kepemilikan publik tidak 

signifikan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela perusahaan, namun tidak konsisten 

dengan hasil penelitian Widyaningsih (2007) yang berhasil menemukan pengaruh signifikan 

saham sublik terhadap luas pengungkapan sukarela. Penjelasan yang mungkin atas 

perbedaan hasil tersebut adalah karena jumlah sampel yang berbeda cukup jauh antara 

Sudarmadji dan Sularto (2007) dengan Widyaningsih (2007), dimana Widyaningsih 

menggunakan 86 sampel perusahaan manufaktur sementara Sudarmadji dan Sularto (2007) 

menggunakan 8 sampel perusahaan manufaktur. 

4.3.2.2.5 Uji T Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela 

Laporan Tahunan Perusahaan Aneka Industri yang Terdaftar di BEI. 

H05 :  Tidak terdapat pengaruh antara UMUR terhadap PS. 

Ha5 :  Terdapat pengaruh antara UMUR terhadap PS. 

Dari hasil olah data uji t pada tabel 4.9, pengaruh variabel umur perusahaan terhadap 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI 

diperoleh nilai koefisiensi 0,010 menunjukkan positif hal itu berarti setiap penambahan satu 

umur perusahaan, maka akan menambah tindakan pengungkapan sukarela sebesar 0,002 

satuan dengan nilai signifikansi 0,025 menunjukkan berada pada daerah Ha5 tidak dapat 

ditolak atau H05 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan 
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berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa besarnya umur perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dengan tingkat kepercayaan 95%. Umur perusahaan memiliki 

hubungan positif dengan luas pengungkapan sukarela. Alasan yang mendasarinya adalah 

bahwa perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak dalam 

mempublikasikan laporan tahunan. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak 

akan lebih mengetahui kebutuhan stakeholder’s  nya akan informasi tentang perusahaan 

yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa umur perusahaan berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan sukarela. Penjelasan yang mungkin atas fenomena ini adalah 

bahwa perusahaan yang berumur lebih tua lebih mengerti informasi-informasi apa saja yang 

sebaiknya diungkapkan dalam laporan tahunan, sehingga perusahaan perlu mengungkapkan 

informasi seluas-luasnya kepada pengguna informasi melainkan hanya akan 

mengungkapkan informasi-informasi yang akan memberikan pengaruh yang positif terhadap 

perusahaan. Dengan Demikian perusahaan perlu mengungkapkan semua informasi yang 

dimilikinya. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Marwata (2001), Amalia 

(2005), dan Adryani (2009). 

 

4.3.2.3 Uji F (Pengujian Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen. 

Pengambilan keputusan : 
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Jika Sig. < alpha 0,05 maka Ho ditolak  

Jika Sig. > alpha 0,05 maka Ho diterima. 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji  F (Uji Simultan) 

 ANOVA(b) 
 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,911 5 ,182 7,308 ,000(a) 

Residual 1,196 48 ,025     

Total 2,107 53       

a  Predictors: (Constant), UMUR, PORSI, PROFIT, SIZE, LVRG 

b  Dependent Variable: PS 

Sumber : data diolah SPSS 

 

H0 :  ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, persentase saham publik dan umur 

perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan. 

Ha :  ukuran perusahaan,  leverage, profitabilitas, persentase saham publik dan umur 

perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan. 

 

     Dari hasil uji F tabel 4.10 diatas diketahui bahwa F-hitung pada model regresi sebesar 

7,308 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < α0,05. Maka H0 ditolak, penelitian ini 
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menemukan bahwa secara bersama-sama variabel ukuran perusahaan,  leverage, 

profitabilitas, porsi saham publik dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan aneka industri. Selain itu, 

diperoleh nilai adjusted R2 yaitu sebesar 37,3%, namun masih terdapat variabel lain sebesar 

62,7% yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan sukarela seperti penerbitan sekuritas 

tahun berikutnya, likuiditas, ROE (Return on Equity), kelompok industri dan sebagainya. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah setiap perusahaan akan selalu mempertimbangkan 

faktor cost and benefit dalam melakukan pengungkapan, sehingga jika pengungkapan suatu 

informasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar dari biayanya maka perusahaan akan 

mengungkapkan informasi tersebut dengan lebih mendalam. 

 

4.3.2.4  Indeks Pengungkapan Sukarela Perusahaan Sampel 

     Unit analisis luas pengungkapan sukarela adalah berupa indeks pengungkapan sukarela 

laporan tahunan periode 2006-2008. Data laporan tahunan yang diambil berupa laporan 

tahunan yang diterbitkan perusahaan aneka industri periode 2006- 2008. Analisis luas 

pengungkapan sukarela berisi tabel luas persentase item sukarela yang diungkapkan dari 54 

sampel pengamatan perusahaan (lampiran 2). Dasar item-item pengungkapan sukarela yang 

digunakan adalah berasal dari 33 item yang dikembangkan sebelumnya oleh penelitian 

Marwata (2000) dan disesuaikan dengan Peraturan Nomor X.K.6 yang dikeluarkan menurut 

Keputusan Ketua Bapepam No.Kep 134/BL/2006 perihal ”kewajiban penyampaian laporan 

tahunan bagi emiten atau perusahaan publik” yang menyatakan beberapa hal tentang item 

pengungkapan wajib yang harus diungkapkan oleh emiten sehingga didapatkan 13 item 

pengungkapan sukarela yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun luas persentase 
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pengungkapan sukarela yang dihasilkan dari analisis luas pengungkapan sukarela 54 sampel 

perusahaan aneka industri yang dilampirkan di lampiran 2.  

     Dilihat dari jabaran luas persentase pengungkapan sukarela di lampiran 2, item 

pengungkapan sukarela yang semuanya diungkapkan oleh 54 sampel perusahaan aneka 

industri adalah (1) uraian mengenai informasi mengenai manajer senior yang dapat meliputi 

nama, pengalaman, dan tanggung jawabnya (2) uraian mengenai informasi yang merinci 

jumlah yang dibelanjakan untuk karyawan yang dapat meliputi gaji dan upah, tunjangan dan 

pemotongan sebesar 100% atau 54 sampel pengamatan yang mengungkapkannya. 

    Sementara itu, item pengungkapan sukarela yang sedikit diungkapkan oleh semua 

perusahaan sampel adalah (1) informasi mengenai tingkat imbal hasil atau return yang 

diharapkan terhadap sebuah proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan (2) uraian 

mengenai informasi mengenai kemungkinan legitasi oleh pihak lain terhadap perusahaan di 

masa yang akan datang sebesar 17% atau 9 sampel pengamatan yang mengungkapkannya 

dari 54 sampel pengamatan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

     Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada 18 sampel perusahaan yang dipilih dari 

perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008 maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor size, leverage, profitabilitas, persentase saham publik dan umur perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan aneka 

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Faktor size tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Faktor leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela laporan 

tahunan perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

4. Faktor profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan 

perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

5. Faktor persentase saham publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 
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6. Faktor umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

 

5.2 Saran 

     Penelitian ini memiliki keterbatasan biaya dan waktu sehingga penulis memberikan 

beberapa saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran yang 

diberikan antara lain : 

1. Penelitian selanjutnya dapat meneliti pengungkapan sukarela industri lainnya 

seperti industri pertambangan, industri perbankan, industri dasar dan kimia serta 

industri perdagangan jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

2. Cukup rendahnya  angka adjusted R² menunjukkan bahwa masih ada faktor lain 

yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela laporan tahunan, maka 

untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa memasukkan faktor-faktor lain 

untuk diteliti seperti likuiditas perusahaan, kelompok industri, ROE (Return on 

Equity) dan penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode penelitian yang lebih 

panjang (lebih dari tiga tahunan). 
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