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ABSTRACT 
 

     The purpose of this study is to find out the impact of firm size, profitability 

ratio, leverage ratio, and percentage of public shares on the extent of voluntary 

disclosures in firm’s annual reports. The population of this study was 36 

consumer goods companies listed at Indonesia Stock Exchange.  

     The object of this research was firm’s annual reports during 2007 period and 

the data analysis was treated as cross sectional. The research hypotheses were 

tested using the multiple regression analysis. 

     Based on a sample of 33 consumer goods companies, this study shows that 

only firm size was significantly associated with the extent of voluntary disclosures. 

The other results of this study show that size, profitability ratio, leverage ratio, 

and percentage of public shares were simultaneously had significant impact on 

the extent of voluntary disclosure. This evidence contradicts previous research by 

Sudarmadji and Sularto (2007) who provides evidence showing that size, 

profitability ratio, leverage ratio, and percentage of public shares have no 

significant impact on the extent of voluntary disclosure. 

 

Keywords: annual report, the extent of voluntary disclosure, firm size, 

profitability ratio, leverage ratio, and percentage of public shares.
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 BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kondisi perekonomian yang senantiasa berubah mempengaruhi para investor 

dalam mengambil keputusannya. Hal ini terkait dengan krisis global (subprime 

mortgage crisis) yang terjadi pada tahun 2008, yang turut mempengaruhi dunia 

bisnis di Indonesia. Para investor akan cenderung lebih berhati-hati dan teliti 

dalam menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan. Dengan 

demikian, perusahaan dituntut untuk melakukan pengungkapan informasi yang 

lebih transparan dan dapat dipercaya dalam rangka meraih kembali kepercayaan 

investor yang sempat menurun akibat terjadinya krisis tersebut. 

Turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan juga disebabkan oleh 

beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan. Salah satu contoh kasus yang paling terkenal terjadi di Amerika 

Serikat, yaitu kasus penipuan dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan 

Enron Corporation. Kasus Enron dan berbagai skandal keuangan lain di Amerika 

Serikat mendorong kongres Amerika untuk menetapkan undang-undang keuangan 

yang lebih ketat dalam mengatur penyiapan dan pemeriksaan laporan keuangan. 

Undang-undang ini dikenal dengan Sarbanes Oxley Act 2002 yang bertujuan 

untuk melindungi investor, salah satunya melalui pengungkapan laporan keuangan 

yang lebih baik. Kasus yang hampir serupa pernah terjadi di Indonesia, yaitu 

kasus Bank Global. Kasus ini terjadi pada tahun 2004, dimana Bank Global 

terbukti melakukan pidana perbankan dengan memanipulasi data rasio kecukupan 

1 
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modal (CAR) dan kemudian Bank Indonesia membekukan usaha Bank Global 

pada 13 Desember tahun 2004 (Tempointeraktif.com, “Auditor Bank Global Kena 

Sanksi”, Senin, 31 Maret 2008, 12:31 WIB). 

Berbagai kasus di atas tentunya mempengaruhi sikap investor dalam menilai 

laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, transparansi dianggap 

penting oleh calon investor serta pengguna laporan keuangan lainnya. Pelaporan 

keuangan yang transparan ditekankan untuk perusahaan yang telah go public, 

dengan cara menyampaikan laporan perusahaannya kepada Badan Pengawas 

Pasar Modal (BAPEPAM). 

Laporan perusahaan yang disampaikan kepada Bapepam yaitu laporan 

keuangan dan laporan tahunan. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk 

pertanggungjawaban manajemen atas kinerja perusahaan dalam mengelola sumber 

dayanya. Laporan keuangan yang dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntasi 

Keuangan (PSAK) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah 

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

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan 

keuangan. Laporan keuangan tahunan merupakan laporan yang diterbitkan 

perusahaan sekali dalam setahun dan berisi data keuangan serta informasi non-

keuangan mengenai perusahaan. Laporan tahunan dianggap sebagai jendela antara 

manajemen perusahaan dengan pihak luar, yaitu media bagi manajemen untuk 

menyampaikan informasi kepada stakeholders dan media bagi stakeholders untuk 

memperoleh informasi-informasi yang mereka butuhkan. 
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     Pengguna laporan keuangan merupakan pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan dan tujuannya masing-masing atas perusahaan, yang meliputi baik 

investor maupun calon investor, karyawan perusahaan, kreditor, supplier, 

pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Karena informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan bersifat umum, maka tidak semua informasi yang dibutuhkan 

masing-masing pihak dapat terpenuhi dalam laporan keuangan.  

Banyak pihak pengguna bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber 

utama dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Pengungkapan yang 

memadai dianggap penting untuk mempermudah para pengguna dalam 

menginterpretasi laporan keuangan. Dalam hal ini, pengungkapan (disclosure) 

yang lebih luas merupakan suatu cara untuk meningkatkan transparansi laporan 

keuangan agar informasi di dalamnya dapat dipahami dengan lebih baik oleh 

penggunanya. Namun, tentu saja tidak semua informasi dapat diungkapkan dalam 

laporan keuangan secara detail dan transparan. Semakin luas pengungkapan 

informasi secara sukarela maka laporan keuangan akan semakin informatif. 

Namun penyusun laporan keuangan menghadapi tingginya biaya penyajian 

informasi-informasi tersebut. Karena itulah penyusun laporan keuangan memiliki 

keterbatasan dalam menyajikan informasi secara transparan, dimana mereka harus 

mempertimbangkan faktor cost and benefit dalam pengungkapan yang disajikan 

dalam laporan keuangan. 

Pengungkapan yang dilakukan manajemen terdiri dari pengungkapan informasi 

yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi dan Bapepam, serta pengungkapan 

informasi yang tidak diwajibkan (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib 
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merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang 

berlaku (Rahayu, 2007), sedangkan pengungkapan sukarela merupakan 

pengungkapan hal-hal yang tidak diharuskan oleh peraturan akuntansi yang 

dilakukan secara sukarela oleh manajemen. 

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. Dengan kata lain, adanya pengungkapan yang memadai dalam 

laporan keuangan akan memudahkan investor untuk menilai dan mengevaluasi 

risiko dan ketidakpastian dari suatu perusahaan untuk berinvestasi, yang pada 

akhirnya akan menguntungkan perusahaan itu sendiri. 

Pengungkapan sukarela yang luas penting agar para investor dapat memperoleh 

gambaran mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Namun, berdasarkan 

hasil penelitian terdahulu yaitu Khomsiyah 2005, Desi 2004 dan Wiwik 2005 

dalam Rahayu (2007), ternyata Indonesia berada pada urutan yang rendah dalam 

hal pengungkapan dan transparansi laporan keuangan. Penelitian-penelitian 

tersebut yaitu: 
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1) Desi (2004) yang melakukan penelitian terhadap 90 emiten manufaktur 

tahun 1998, menunjukkan hasil tingkat pengungkapan sukarela rata-rata 

sebesar 14,6% sampai 15,6% dari 82 item. 

2) Wiwik (2005) yang juga meneliti perusahaan publik sektor  

manufaktur, menunjukkan pengungkapan sukarela rata-rata sebesar 

43,65%, dengan skor maksimal 85,98% dan minimal 18,77%, dari 44 

item. 

3) Khomsiyah (2005) dalam penelitiannya terhadap 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. 

Ketiga penelitian diatas menunjukkan bahwa kesediaan perusahaan dalam 

memberikan informasi secara sukarela masih relatif rendah, meskipun 

pengungkapan wajib telah ditaati. Hal ini terjadi karena adanya beberapa alasan 

yang melatarbelakangi perusahaan enggan untuk melakukan pengungkapan 

sukarela (Sudarmadji dan Sularto, 2007) antara lain: 

1. Perusahaan menganggap disclosure dapat dimanfaatkan oleh pesaing 

untuk meningkatkan daya saing perusahaan pesaing. 

2. Selain dapat dimanfaatkan oleh pesaing, disclosure yang lengkap juga 

dapat menguntungkan serikat pekerja dalam hal tawar menawar upah. 

3. Terdapat keraguan mengenai  kemampuan investor dalam memahami 

kebijakan dan prosedur akuntansi, dan disisi lain pengetahuan perusahaan 

akan kebutuhan investor masih kurang. 
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4. Tersedianya sumber informasi lainnya dengan biaya yang relatif lebih 

murah selain laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dan termotivasi untuk meneliti topik 

voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela, khususnya yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini terkait dengan hasil penelitian-

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kesediaan perusahaan di 

Indonesia dalam melakukan pengungkapan sukarela masih relatif rendah 

walaupun pengungkapan wajib telah ditaati. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela yang 

dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, penulis akan memperdalam penelitian 

sebelumnya mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas 

pengungkapaan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. 

Penelitian ini merupakan pendalaman dari penelitian Ardi Murdoko 

Sudarmadji dan Lana Sularto (2007) dengan judul “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan 

Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan.” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

     Penelitian ini dilakukan untuk menguji penelitian sebelumnya dengan 

pertimbangan penelitian tersebut belum memperoleh hasil yang memuaskan 

karena terdapat keterbatasan dalam sampel yang digunakan. Penelitian ini akan 

menguji variabel-variabel yang sama seperti yang digunakan Sudarmadji dan 

Sularto (2007), yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan persentase 
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saham publik sebagai variabel bebas, serta voluntary disclosure sebagai variabel 

terikat.  

     Data untuk penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan-

perusahaan yang termasuk dalam industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2007 dengan pertimbangan 

penulis ingin mendapatkan data laporan keuangan tahunan terbaru yang telah 

lengkap. Industri barang konsumsi dipilih sebagai obyek penelitian dengan 

pertimbangan barang konsumsi seperti makanan dan minuman, obat-obatan, 

kosmetik, dan peralatan rumah tangga merupakan produk yang selalu dicari oleh 

masyarakat sehingga industri ini dianggap cukup menarik oleh para investor dan 

diharapkan dalam laporan tahunannya terdapat informasi voluntary disclosure 

yang memadai bagi penelitian ini. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

     Dalam hal adanya keterbatasan waktu dan biaya, penulis membatasi penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel yang diteliti adalah luas voluntary disclosure, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, dan persentase saham publik. 

2. Objek penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan tahunan industri 

consumer goods yang meliputi industri makanan dan minuman, rokok, 

farmasi, kosmetik dan barang rumah tangga, dan peralatan rumah tangga 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan laporan tahunan yang digunakan 

adalah laporan yang memiliki tahun buku berakhir 31 Desember 2007. 
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1.4. Rumusan Masalah  

     Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

persentase saham publik secara simultan terhadap luas voluntary 

disclosure laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007? 

2. Apakah secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas 

voluntary disclosure laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007? 

3. Apakah secara parsial profitabilitas berpengaruh terhadap luas voluntary 

disclosure laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007? 

4. Apakah secara parsial leverage berpengaruh terhadap luas voluntary 

disclosure laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007? 

5. Apakah secara parsial persentase saham publik berpengaruh terhadap luas 

voluntary disclosure laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

     Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

persentase saham publik secara simultan terhadap luas voluntary 
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disclosure laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007. 

2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap luas 

voluntary disclosure laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007. 

3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap luas 

voluntary disclosure laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007. 

4. Untuk menguji pengaruh leverage secara parsial terhadap luas voluntary 

disclosure laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007. 

5. Untuk menguji pengaruh persentase saham publik secara parsial terhadap 

luas voluntary disclosure laporan keuangan tahunan perusahaan industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007. 

 

1.6. Kontribusi Penelitian 

     Ada beberapa kontribusi yang penulis harapkan dapat diperoleh dari penelitian 

ini, yaitu: 

1. Bagi investor dan calon investor, diharapkan penelitian ini dapat berguna 

sebagai masukan untuk pengambilan keputusan, baik untuk investasi 

maupun divestasi atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia. 
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2. Bagi para akademisi, diharapkan penelitian ini berguna sebagai tambahan 

referensi dan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, 

khususnya bagi ilmu akuntansi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan 

pengetahuan, sarana pembanding dengan penelitian lain, serta dasar untuk 

mengembangkan topik penelitian ini dan menyempurnakan penelitian 

sebelumnya.  

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

     Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa 

sub bab yang menguraikan isi skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

     Bab I Pendahuluan  

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta perumusan 

permasalahan. Selanjutnya dijelaskan mengenai tujuan penelitian, 

kontribusi atau manfaat penelitian bagi pihak-pihak lain, dan yang 

terakhir sistematika pembahasan.  

     Bab II Landasan Teori  

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang 

menguraikan berbagai teori yang relevan, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis penelitian. 

 

 
Pengaruh Karakteristik Perusahaan..., Gita Dwitiya Sumadi, Ak.-Ibs, 2009 



 11

     Bab III Metode Penelitian  

Bab ini merupakan uraian mengenai metode yang akan digunakan 

dalam penelitian. Metode tersebut terdiri dari 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, Keterbatasan dan Saran  

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian ini dan saran yang diajukan penulis.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan 

     Laporan keuangan adalah suatu catatan informasi yang berisi posisi keuangan 

perusahaan pada suatu periode akuntansi dan menggambarkan kinerja perusahaan 

tersebut. Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. 06/PM/2000, 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. Tujuan laporan keuangan berdasarkan 

PSAK No. 1 Tahun 2007 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.” 

     Dalam PSAK No. 1 Tahun 2007 dinyatakan bahwa laporan keuangan sering 

disajikan sebagai bagian dari suatu dokumen seperti laporan tahunan atau 

prospektus. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa laporan keuangan (financial 

reports) berbeda 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 Suwardjono (2005), pelaporan 

12 
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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 keuangan 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 stakeholders, menunjukkan efektivitas 

pencapaian, dan untuk melaksanakan fungsi pertanggungjawaban dalam 

organisasi (Murtanto dan Elvina, 2005). 

     Menurut Astuti (1999) dalam 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. 
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4. BAPEPAM mempunyai peraturan tentang kewajiban menerbitkan 

laporan tahunan dengan batas waktu tertentu, sedangkan sumber 

informasi lainnya tidak ada peraturan yang pasti. 

     Tidak seperti laporan keuangan yang penyajiannya diatur dalam Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 

ketentuan mengenai laporan tahunan dikeluarkan oleh pemerintah yaitu melalui 

Peraturan Nomor VIII.G.2 dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-

38/PM/1996 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan X.K.6 Keputusan 

Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. Kep-134/BL/2006. Keputusan 

tersebut menyebutkan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan wajib memuat Ikhtisar 

Data Keuangan Penting, Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen, 

Laporan Keuangan yang telah diaudit, dan Laporan Manajemen. Selain berisi hal-

hal yang diwajibkan tersebut, manajemen dapat menyertakan berbagai informasi 

lain yang dipandang perlu ditambahkan yaitu informasi yang relevan dan 

bermanfaat untuk kebutuhan sejumlah besar pemakai, misalnya untuk 

pengambilan keputusan kredit dan investasi. 

     Pengguna laporan keuangan dijelaskan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan dalam PSAK No. 1 Tahun 2007, 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: 
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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, 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 
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pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung 

pada kelangsungan hidup perusahaan. 

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. 
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2.1.2. Pengungkapan dalam Pelaporan Keuangan 

     Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan 

keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses 

akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan 

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 mengenai tren dividen (Hendriksen, 1997). 

     Suwardjono (2005) menyebutkan bahwa informasi keuangan yang dapat 

dilayani oleh 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. 

     Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada 

keahlian pembaca, tetapi juga tergantung pada standar yang dibutuhkan. Pada 

umumnya terdapat tiga konsep disclosure yang diusulkan yaitu: 

1. Adequate disclosure (pengungkapan cukup) 

Konsep adequate disclosure menyatakan bahwa pengungkapan yang 

minimal harus ada agar laporan tidak menyesatkan. Dalam hal ini, 

minimal informasi yang harus diungkapkan adalah pengungkapan yang 

disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. 
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2. Fair disclosure (pengungkapan wajar) 

Konsep ini mengandung arti pengungkapan dilakukan dengan memberi 

perlakuan yang sama bagi semua pembaca potensial. Hal ini memiliki 

tujuan etis dimana informasi yang disediakan layak bagi semua pembaca 

potensial. 

3. Full disclosure (pengungkapan penuh) 

Pengungkapan penuh berarti penyajian seluruh informasi yang relevan.  

Kieso et al. (2005) dalam bukunya menjelaskan mengenai pengungkapan penuh 

dalam pelaporan keuangan yang terangkum dalam bagan berikut ini: 

Gambar 2.1. Full Disclosure Dalam Pelaporan Keuangan 
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Sumber: Kieso et al.,  2002 
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     Prinsip pengungkapan penuh mengharuskan pelaporan keuangan menyebutkan 

setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi pertimbangan 

pembaca yang menerima informasi itu. Hal ini berarti full disclosure hanya 

mencakup informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna 

laporan keuangan secara cukup signifikan. Meskipun demikian, ternyata full 

disclosure principle sulit diterapkan karena biaya pengungkapan (cost of 

disclosure) dapat cukup substansial sedangkan keuntungannya sulit ditaksir. Oleh 

sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan yang layak hendaknya 

memenuhi konsep cukup, wajar, dan lengkap serta perlu mempertimbangkan 

biaya dan manfaat pengungkapan tersebut.  Menurut Suripto (1998) dalam 

Sudarmadji dan Sularto (2007), biaya yang harus dipertimbangkan dapat berupa 

biaya langsung dan biaya tidak langsung, yaitu: 

1. Biaya langsung, yaitu biaya-biaya yang terkait secara langsung dengan 

perolehan informasi perusahaan yang mencakup biaya pengumpulan data, 

pemrosesan informasi, auditing, hingga biaya penyebaran informasi. 

2.  Biaya tidak langsung, yaitu biaya-biaya yang timbul terkait dengan adanya 

informasi yang diungkapkan perusahaan. Biaya tersebut meliputi biaya 

litigasi yaitu biaya yang timbul karena kurang memadainya informasi yang 

diungkapkan atau akibat informasi yang menyesatkan; biaya kerugian 

persaingan, yang terjadi apabila informasi yang diungkapkan dimanfaatkan 

oleh pesaing sehingga memperlemah daya saing perusahaan yang 

bersangkutan; Biaya politik, yaitu biaya yang terjadi ketika praktik 

pengungkapan perusahaan memicu regulasi  pemerintah. 
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     Selain faktor biaya, terdapat faktor lain yang membuat perusahaan enggan 

menambah jumlah data keuangan yang diungkapkan (Hendriksen, 1997), antara 

lain: 

1. Pengungkapan akan membantu para pesaing dan merugikan pemegang 

saham. Namun, argumen ini kurang kuat karena pada umumnya pesaing 

memperoleh informasi dari sumber lainnya. 

2. Serikat buruh akan memperoleh keuntungan dalam tawar-menawar tingkat 

upah dan gaji dengan adanya pengungkapan yang lengkap mengenai 

informasi keuangan. Tetapi, pada umumnya pengungkapan yang lengkap 

akan lebih menyehatkan perundingan antara serikat buruh dengan 

manajemen. 

3. Terdapat keraguan terhadap kemampuan investor dalam memahami 

kebijakan dan prosedur akuntansi sehingga pengungkapan yang lengkap 

dapat menyesatkan mereka. Hal ini juga kurang kuat karena para analis 

keuangan dan para manajer seharusnya telah memiliki pendidikan akuntansi 

yang memadai. 

4. Salah satu faktor alasan yang cukup kuat adalah bahwa terdapat sumber 

informasi selain laporan keuangan yang tersedia dengan biaya yang lebih 

rendah. 

5. Kurangnya pengetahuan mengenai kebutuhan para investor. Akan tetapi 

karena adanya kemungkinan dari banyak model investasi dan 

menungkatnya pengandalan terhadap perantara-perantara informasi, hal ini 

tidak perlu menjadi penghambat. 
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     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 

(Hendriksen, 1997).  

 

2.1.2.1. 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-17/PM/1995 kemudian diubah melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No. 
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Kep-38/PM/1996. Selanjutnya, keputusan tersebut disempurnakan melalui 

Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. Kep-134/BL/2006 

tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan 

Publik. Penelitian ini menggunakan peraturan terbaru tahun 2006 tersebut sebagai 

acuan dalam menyesuaikan item-item pengungkapan sukarela yang 

dikembangkan oleh Suripto (1998). Karena laporan tahunan diwajibkan untuk 

memuat laporan keuangan yang telah diaudit, maka penulis juga memperhatikan 

peraturan yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan yaitu Keputusan Ketua 

BAPEPAM No. Kep-06/PM/2000. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

tidak ada peraturan yang sama dengan item-item pengungkapan sukarela yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

      

2.1.2.2. Voluntary Disclosure 

     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 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 
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keuangan tahunannya sehingga terdapat variasi atau keragaman luas 

pengungkapan sukarela pada tiap perusahaan. 

     Dilihat dari pengertiannya, voluntary disclosure adalah pengungkapan yang 

disediakan manajemen diluar pengungkapan yang diwajibkan oleh peraturan yang 

berlaku. Namun dalam prakteknya, informasi yang bersifat voluntary dan 

informasi yang bersifat mandatory masih sulit dibedakan. Hal ini dikarenakan 

pengungkapan sukarela dapat menjadi bersifat wajib apabila BAPEPAM meminta 

suatu tambahan informasi yang diperlukan kepada sebuah perusahaan.  

     Berdasarkan PSAK No. 1 (2007), 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).  

      

2.1.3. Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan 

     Luas pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, 

dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial budaya suatu negara, teknologi 

informasi, kepemilikan perusahaan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 
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lembaga yang berwenang (Rahayu, 2007). Penelitian Finch (2005) dalam 

Anggraini (2006) berhasil membuktikan bahwa motivasi perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan sosial lebih banyak dipengaruhi oleh usaha untuk 

mengkomunikasikan kepada stakeholder mengenai kinerja manajemen dalam 

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 (Naim dan Rakhman, 2000 dalam 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 luas 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 luas pengungkapan dapat dilakukan dengan cara pemberian bobot 

pada setiap item atau tanpa pemberian bobot. Pengukuran luas pengungkapan 

dengan cara pemberian bobot akan didasarkan pada hasil wawancara atau hasil 

kuesioner yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

Pengaruh Karakteristik Perusahaan..., Gita Dwitiya Sumadi, Ak.-Ibs, 2009 



 26

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 dengan pembobotan 

tersebut telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Cerf (1961), Shingvi 

dan Desai (1971), Buzby (1975) dan Botosan (1997) dalam Adhariani (2005), 

serta Gunawan (2002). Pengukuran luas pengungkapan tanpa memberikan bobot 

terhadap item pengungkapan antara lain telah dilakukan oleh Cooke (1989, 1992, 

1993),  Meek et al. (1995), Suripto (1999), Marwata (2000), dan Fitiany (2001) 

dalam Adhariani (2005). 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. 

     Penelitian ini menggunakan 33 item pengungkapan sukarela yang 

dikembangkan oleh Suripto (1998) dan kemudian disesuaikan dengan peraturan 

terbaru yang berlaku di Indonesia yaitu Keputusan Ketua BAPEPAM dan 

Lembaga Keuangan No. Kep-134/BL/2006 dan Keputusan Ketua BAPEPAM No. 

Kep-06/PM/2000. Adjustment ini dilakukan dengan pertimbangan item-item 

tersebut dikembangkan pada tahun 1998 dengan mengacu pada pengungkapan 

wajib yang berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat itu, yaitu Keputusan 

Ketua BAPEPAM No. Kep.97/PM/1996. Setelah mengeluarkan seluruh item 
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informasi pengungkapan wajib, maka diperoleh daftar informasi pengungkapan 

sukarela yang terdiri dari 22 item, yaitu: 

1. Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan tahun berikutnya dapat 

secara kualitatif maupun kuantitatif. 

2. Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya dapat secara 

kualitatif maupun kuantitatif. 

3. Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun berikutnya dapat 

secara kualitatif maupun kuantitatif. 

4. Uraian mengenai kegiatan investasi atas pengeluaran modal yang telah 

dan atau akan dilaksanakan. 

5. Uraian mengenai program riset dan pengembangan yang dapat meliputi 

kebijakan, lokasi, aktivitas, jumlah karyawan dan hasil yang dicapai. 

6. Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi 

dan kontrak-kontrak penjualan yang akan direalisasikan di masa yang 

akan datang. 

7. Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara kualitatif atau 

kuantitatif. 

8. Uraian mengenai jaringan pemasaran barang dan jasa perusahaan. 

9. Laporan perusahaan atau uraian mengenai pemberian kesempatan kerja 

yang sama tanpa memandang suku, agama dan ras. 

10. Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan 

kerja. 

Pengaruh Karakteristik Perusahaan..., Gita Dwitiya Sumadi, Ak.-Ibs, 2009 



 28

11. Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam 

rekruitmen tenaga kerja dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

12. Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian kapasitas yang 

dapat dicapai oleh perusahaan pada masa sekarang. 

13. Informasi mengenai manajemen senior, yang dapat meliputi nama, 

pengalaman dan tanggung jawabnya. 

14. Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio rentabilitas, 

likuiditas, solvabilitas untuk enam tahun atau lebih. 

15. Informasi yang merinci jumlah yang dibelanjakan untuk karyawan, yang 

dapat meliputi gaji, upah, tunjangan dan pemotongan. 

16. Informasi mengenai nilai tambah, dapat secara kualitatif atau kuantitatif. 

17. Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang dibayarkan kepada 

dewan komisaris dan direksi. 

18. Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam komponen tetap dan 

variabel. 

19. Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada masa 

sekarang atau yang akan datang. 

20. Informasi mengenai tingkat imbal hasil (return) diharapkan terhadap 

sebuah proyek yang akan dilaksanakan perusahaan. 

21. Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak-pihak lain terhadap 

perusahaan di masa yang akan datang. 
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22. Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba memperoleh pemilikan 

substansial saham perusahaan. 

 

2.1.4. Karakteristik Perusahaan 

     Disclosure dalam laporan tahunan dapat dipengaruhi oleh karakteristik 

perusahaan. Karakteristik tersebut antara lain dapat berupa struktur permodalan, 

pemilik saham, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan sebagainya. Penelitian 

mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela 

dalam laporan tahunan telah dilakukan antara lain oleh Suripto (1999) dan Almilia 

dan Retrinasari (2007). Karakteristik perusahaan mendapat perhatian penting 

dalam berbagai penelitian mengenai luas pengungkapan karena adanya pemikiran 

bahwa sejauh mana pengungkapan sukarela dilakukan oleh perusahaan sangat 

tergantung pada perbandingan antara biaya dan manfaat pengungkapan tersebut. 

Perbandingan biaya dan manfaat tersebut akan sangat ditentukan oleh 

karakteristik-karakteristik tertentu dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam 

penelitian ini karakteristik yang digunakan sebagai variabel independen adalah 

ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat leverage, dan persentase saham publik. 

 

2.1.5. Penelitian Terdahulu Mengenai Luas Pengungkapan Sukarela dalam 

Laporan Tahunan 

     Suripto (1999) dalam Fitriany (2001) meneliti pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan 68 

perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 1995. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa variabel ukuran perusahaan dan penerbitan sekuritas tahun berikutnya 

secara tidak signifikan mempengaruhi luas ungkapan sukarela dalam laporan 

tahunan. 

     Fitriany (2001) melakukan penelitian terhadap 102 perusahaan menggunakan 

laporan keuangan tahun 1999 mengenai perbedaan tingkat pengungkapan wajib 

dan sukarela. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, status 

perusahaan, jenis perusahaan, net profit margin dan Kantor Akuntan Publik 

mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan wajib dan sukarela kecuali jenis 

perusahaan hanya berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Sedangkan tingkat 

leverage dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kedua pengungkapan. 

     Gunawan (2002) meneliti pengaruh kelompok industri, basis perusahaan, dan 

tingkat return terhadap kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dalam penelitian ini variabel 

kontrol yang digunakan meliputi size perusahaan dan rasio leverage. Gunawan 

(2002) menggunakan 28 item pengungkapan sukarela dengan pemberian bobot 

terhadap setiap item tersebut. Dari model regresi linier berganda diperoleh R2 

yang tergolong cukup rendah yaitu sebesar 0,338, namun model regresi penelitian 

ini terbukti signifikan. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa variabel 

kelompok industri, basis perusahaan, tingkat return, size perusahaan, dan rasio 

leverage, secara bersama-sama mempengaruhi variasi kualitas pengungkapan 

sukarela dalam laporan tahunan. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa 

perusahaan sektor jasa dan perusahaan berbasis asing masing-masing memiliki 

kualitas pengungkapan sukarela lebih tinggi dari pada perusahaan sektor riil dan 
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perusahaan berbasis domestik. Variabel size perusahaan terbukti memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap model regresi penelitian, namun hal ini tidak 

berhasil dibuktikan untuk variabel rasio leverage. 

     Noeghraeni L. (2005) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan pada perusahaan publik 

non intustri keuangan di BEJ. Penelitian ini secara simultan menunjukkan adanya 

pengaruh secara signifikan antara variabel bebas terhadap kualitas pengungkapan 

sukarela. Secara parsial, hanya variabel ukuran perusahaan dan penerbitan 

sekuritas berpengaruh terrhadap kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan 

tahunan, namun variabel rasio likuiditas, rasio ungkitan dan basis perusahaan 

tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pengungkapan sukarela. 

     Almilia dan Retrinasari (2007) melakukan penelitian untuk menganalisis 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam 

laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Penelitian ini 

memperoleh hasil variabel yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib 

yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, ukuran perusahaan dan status perusahaan. 

Kelengkapan pengungkapan sukarela tidak dipengaruhi oleh semua variabel 

tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan (wajib 

dan sukarela) adalah variabel rasio likuiditas, ukuran perusahaan, dan status 

perusahaan yang berpengaruh signifikan. 
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2.2. Kerangka Pemikiran 

2.2.1. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

2.2.1.1. Variabel Independen 

     Dalam penelitian ini variabel independen yang diuji terdiri dari empat 

karakteristik perusahaan. Definisi dan pengukuran variabel independen tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

a. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar perusahaan tersebut. 

Variabel ukuran perusahaan diukur melalui logaritma dari total aktiva 

perusahaan sampel tahun 2007 (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 

b. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan suatu ukuran kinerja manajemen dalam mengelola 

sumber daya perusahaan. Indikator profitabilitas adalah laba perusahaan, 

yang dihasilkan dari kegiatan penjualan perusahaan serta kegiatan investasi 

yang dilakukan perusahaan. Variabel profitabilitas merupakan jenis data 

rasio. Dalam penelitian ini besarnya profitabilitas perusahaan diukur 
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dengan rasio laba setelah pajak (profit after tax) terhadap penjualan bersih 

(net sales). 

                             Earnings After Tax 

                                    Net sales 

c. Leverage 

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. 

                      Total Debt  

                     Total Asset 

d. Persentase Saham Publik 

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 

 

Persentase Saham Publik =

Profitability = 

Leverage = 

2.2.1.2 Variabel Dependen 

     Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan sukarela 

laporan tahunan tahun 2007. Variabel ini mengukur berapa banyak item 

pengungkapan sukarela yang dipenuhi oleh perusahaan.  Pengungkapan sukarela 

dalam penelitian ini adalah informasi yang bersedia diungkapkan oleh perusahaan 
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dalam laporan tahunannya diluar 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 22. 

Indeks pengungkapan sukarela dirumuskan sebagai berikut: 

   Jumlah skor voluntary disclosure dipenuhi 
INDEKS  = 

Jumlah skor maksimal       

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:      

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran 

       Variabel Bebas 

   Variabel Terikat 

   

Ukuran Perusahaan (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Leverage (X3) 

Persentase Saham Publik 
(X4) 

Luas Pengungkapan 
Sukarela 

(Y)  
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2.3. Hipotesis Penelitian 

     Untuk mengetahui kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan luas pengungkapan sukarela secara bersama-sama, dalam penelitian 

ini diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ho: Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan persentase saham 

publik secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Ha: Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan persentase saham 

publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. 

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

diteliti tidak dapat menjelaskan perilaku luas pengungkapan sukarela. Sebaliknya, 

jika hipotesis nol ditolak atau hipotesis alternatif penelitian diterima berarti 

variabel independen yang diteliti (seluruhnya atau hanya beberapa) dapat 

menjelaskan perilaku luas pengungkapan sukarela laporan tahunan.  

     Untuk menentukan variabel independen apa saja yang dapat menjelaskan 

perilaku luas pengungkapan sukarela dilakukan pengujian variabel secara 

individu. Berikut ini merupakan hipotesis penelitian yang diajukan untuk setiap 

variabel independen: 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela 

Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih 

banyak daripada perusahaan kecil (Almilia dan Retrinasari, 2007).  

Fitriany (2001) menyebutkan bahwa argumentasi mengenai hubungan 
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antara ukuran perusahaan dengan keleluasaan pengungkapan pernah 

dikemukakan antara lain oleh Cooke (1989) dan Meek, Roberts, and Gray 

(1995). Menurut Cooke (1989), perusahaan besar mungkin memiliki biaya 

produksi informasi dan biaya competitive disadvantage akibat 

pengungkapan, yang lebih rendah daripada perusahaan yang lebih kecil. 

Meek et al. (1995) menyatakan bahwa kemampuan merekrut karyawan 

yang ahli, dan tuntutan dari pemegang saham dan analis, membuat 

perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan yang 

lebih luas daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar merupakan entitas 

yang banyak mendapat sorotan publik secara umum dan pasar secara 

khusus. Perusahaan mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan 

dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas publik.  

Argumen lain yang juga sering diajukan sehubungan dengan pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela adalah karena 

perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar, maka perusahaan 

perlu dan mampu untuk membiayai penyediaan informasi untuk keperluan 

internal. Selain untuk keperluan internal, informasi tersebut juga dapat 

menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak 

eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat 

melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. 

Dalam penelitian Fitriani (2001) terdapat tiga alternatif yang digunakan 

untuk menghitung size perusahaan, yaitu total asset, penjualan bersih dan 

kapitalisasi pasar. Ketiga alternatif ini digunakan untuk menentukan 
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ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan 

tersebut. Semakin besar total penjualan perusahaan maka semakin banyak 

perputaran uang, semakin besar nilai bersih kekayaan maka semakin besar 

pula modal perusahaan, sedangkan total nilai buku asset serta jumlah 

tenaga kerja yang besar dapat mengindikasikan besarnya size perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

Ho1: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Ha1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. 

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Sukarela 

Perusahaan yang profitable juga akan melakukan pengungkapan yang 

lebih luas. Hal ini terkait dengan keinginan manajemen untuk 

menyampaikan good news kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan. Selain itu, manajemen ingin memperlihatkan bahwa 

perusahaan berada perusahaan berada dalam posisi persaingan yang kuat, 

berkinerja bagus, serta memperlihatkan bahwa operasi perusahaan berjalan 

efisien (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ho2: Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Ha2: Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan. 

Pengaruh Karakteristik Perusahaan..., Gita Dwitiya Sumadi, Ak.-Ibs, 2009 



 38

3. Pengaruh Leverage Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela 

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 (Jensen dan Meckling, 1976) 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. 

Naim dan Rakhman (2001) dalam Sudarmadji dan Sularto (2007) serta 

Almilia dan Retrinasari (2007) berhasil membuktikan bahwa rasio 

leverage berhubungan positif dengan pengungkapan. Sebaliknya, Fitriany 

(2001) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa rasio leverage tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan wajib dan 

sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

Ho3: Rasio leverage tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Ha3: Rasio leverage berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan. 
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4. Pengaruh Persentase Saham Publik Terhadap Luas Pengungkapan 

Sukarela 

Persentase saham publik menggambarkan komposisi pemilikan saham 

perusahaan. Perusahaan dengan jumlah pemegang saham yang besar akan 

mendapat banyak sorotan baik dari publik maupun dari pemerintah. Untuk 

meminimalkan tekanan dari pemegang saham dan dari pemerintah, maka 

perusahaan tersebut akan melakukan disclosure yang lebih baik. Selain itu, 

dengan banyaknya jumlah pemegang saham, maka disclosure yang lebih 

luas akan dibutuhkan (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Berdasarkan uraian 

tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

Ho4: Persentase saham publik tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Ha4: Persentase saham publik berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

     Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif sehingga menggunakan metode 

statistik sebagai alat analisis utama. Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis 

yang bersifat kausal, karena penelitian ini akan menjelaskan ada tidaknya 

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

terhadap voluntary disclosure. Data penelitian yang digunakan bersifat cross 

sectional, yaitu data yang melibatkan satu waktu tertentu dengan banyak sampel. 

Pengolahan dan analisis data menggunakan metode regresi berganda (multiple 

regression), karena variabel yang diuji terdiri dari satu variabel dependen dan 

empat variabel independen. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

     Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan 

tahunan perusahaan industri consumer goods tahun 2007. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi ke Pusat Refernsi Pasar Modal (PRPM) di Bursa Efek 

Indonesia, BAPEPAM, Perpustakaan FE Universitas Trisakti, dan 

Perpustakaan FE Universitas Indonesia.  

40 
Pengaruh Karakteristik Perusahaan..., Gita Dwitiya Sumadi, Ak.-Ibs, 2009 



 41

2. Studi literatur yang mencakup jurnal, skripsi, tesis, dan penelitian yang 

terkait dengan voluntary disclosure untuk memperoleh data item 

pengungkapan sukarela. 

3. Download dari website BEI (www.idx.co.id)  dan dari website perusahaan. 

 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

     Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan 

yang tergabung dalam industri consumer goods di Indonesia pada tahun 2007. 

Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dimana 

pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kriteria berikut: 

1. Perusahaan bergerak dalam industri Consumer Goods yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2007. 

2. Perusahaan menerbitkan annual report yang telah diaudit dengan tahun 

buku per 31 Desember 2007. 

3. Selama periode pengamatan perusahaan tidak melakukan delisting, 

merger, ataupun dilikuidasi. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

     Dalam penelitian ini digunakan metode analisis melalui pengujian statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis melalui uji T, uji F, dan 

koefisien determinasi.  
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3.4.1. Pengujian Statistik Deskriptif 

     Statistik deskriptif (descriptive statistics) merupakan statistik yang 

menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data (Jogiyanto, 2009). Statistik 

ini menggambarkan suatu data dengan melihat mean atau nilai rata-rata, standar 

deviasi, varians, nilai maksimum dan minimum, serta kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi). 

 

3.4.2. Uji Normalitas 

     Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variabel 

dependen dan independen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau 

tidak. Salah satu cara melihat normalitas variabel adalah dengan analisis grafik, 

yaitu dengan melihat normal probability plot. Cara lain yang umumnya digunakan 

adalah dengan uji Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2001). 

Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat normalitas 

data. 

 

3.4.3. Uji Multikolinearitas 

     Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara 

variabel-variabel bebas. Uji multikolineasitas ini bertujuan untuk melihat apakah 

ada korelasi di antara variabel-variabel bebas tersebut. Uji ini dapat dilakukan 

dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), dimana jika nilai tersebut 

lebih besar dari 10 atau Tolerance lebih kecil 0,10 mengindikasikan terjadinya 

multikolinearitas (Ghozali, 2001). 
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3.4.4. Uji Heteroskedastisitas 

      Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya di dalam model 

regresi yang digunakan dalam penelitian. Jika terjadi heteroskedastisitas maka 

melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari setiap residual 

harus bersifat homogen. Kebanyakan data cross sectional mengandung 

heteroskedastisitas karena data ini terdiri dari data yang mewakili berbagai ukuran 

(Ghozali, 2001). Untuk mendeteksinya dapat dilakukan dengan beberapa cara 

seperti dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen 

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID), atau dengan uji Glejser, uji Park, dan uji 

White (Ghozali, 2001).  

     Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi ada atau tidak 

adanya heteroskedastisitas. Jika signifikansi hasil Uji Glejser lebih besar dari 0,05 

maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika 

variabel signifikansi hasil uji Glesjer lebih kecil dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

      

3.5. Pengujian Hipotesis 

3.5.1. Persamaan regresi 

     Untuk menguji hubungan linear antara variabel luas pengungkapan sukarela 

yang dinyatakan dalam indeks pengungkapan sukarela dengan variabel-variabel 

independen digunakan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). 

Analisis ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel 
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bebas terhadap satu variabel terikat. Persamaan regresi berganda tersebut dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3+ β4X4 + ε 

Keterangan: 

Y  = Indeks voluntary disclosure 

X1  = Size (ukuran) perusahaan 

X2  = Profitabilitas 

X3  = Leverage  

X4  = Persentase saham publik 

α  = Konstanta 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi 

ε = Error  

 

3.5.2. Koefisien Determinasi 

     Untuk menganalisis seberapa jauh variabel independen mampu mempengaruhi 

variabel dependen dapat dilihat dari R2 atau koefisien determinasinya. R2 pada 

intinya mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Namun terdapat kelemahan mendasar dalam penggunaan R2, yaitu 

adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model. Bias tersebut yaitu terjadinya peningkatan R2 setiap penambahan satu 

variabel independen, tidak peduli apakah terdapat pengaruh signifikan variabel 

tersebut terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu, banyak peneliti yang 

menganjurkan untuk menggunakan adjusted R2 karena adjusted R2 dapat naik atau 
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turun jika ada variabel independen yang ditambahkan ke dalam model penelitian 

(Ghozali, 2001). 

 

3.5.3. Uji Signifikan 

     Pengujian signifikan dilakukan dengan menggunakan dua pengujian sebagai 

berikut: 

1. Signifikansi Model 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen dalam 

model regresi secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel 

dependen penelitian ini. Untuk menguji signifikansi model penelitian ini 

digunakan F-test. 

2. Signifikansi Koefisien Regresi Variabel Independen 

Untuk menguji signifikansi koefisien regresi dari setiap variabel 

independen digunakan t-test. Uji ini digunakan untuk melihat apakah 

secara terpisah masing-masing variabel independen, yaitu size, 

profitabilitas, leverage, dan saham publik, dapat mempengaruhi variabel 

dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

     Obyek yang diteliti dalam skripsi ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dalam industri barang konsumsi di Indonesia pada tahun 2007. 

Pemilihan populasi penelitian diambil dari industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan consumer goods 

memproduksi berbagai kebutuhan konsumsi masyarakat seperti makanan, 

minuman, obat-obatan, kosmetik, alat masak, dan sebagainya. 

     Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Pusat Referensi Pasar Modal 

(PRPM), pada tahun 2007 terdapat 36 perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI yang terbagi menjadi beberapa industri yaitu: 

1. Industri makanan dan minuman yang terdiri dari 16 perusahaan. 

2. Industri rokok yang terdiri dari 4 perusahaan. 

3. Industri farmasi yang terdiri dari 9 perusahaan. 

4. Industri kosmetik dan barang rumah tangga yang terdiri dari 4 perusahaan. 

5. Industri peralatan rumah tangga yang terdiri dari 3 perusahaan.  

     Berikut ini adalah daftar perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2007: 
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Tabel 4.1. Daftar Perusahaan Populasi Penelitian 

Industri Kode 
Emiten Nama Perusahaan 

ADES PT Ades Waters Indonesia Tbk. 
AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 
AQUA PT Aqua Golden Mississippi Tbk. 
CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk. 
DAVO PT Davomas Abadi Tbk. 
DLTA PT Delta Djakarta Tbk. 
INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 
MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk. 
MYOR PT Mayora Indah Tbk. 
PSDN PT Prasidha Aneka Niaga 
SHDA PT Sari Husada Tbk. 
SKBM PT Sekar Bumi Tbk. 
SKLT PT Sekar Laut Tbk. 
STTP PT Siantar Top Tbk. 
SUBA PT Suba Indah Tbk. 

M
ak

an
an

 d
an

 M
in

um
an

 

ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. 
BATI PT BAT Indonesia Tbk. 
GGRM PT Gudang Garam Tbk. 
HMSP PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. R

ok
ok

 

RMBA PT Bentoel Internasional Investama Tbk. 
DVLA PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. 
INAF PT Indofarma (PERSERO) Tbk. 
KAEF PT Kimia Farma (PERSERO) Tbk. 
KLBF PT Kalbe Farma Tbk. 
MERK PT Merck Tbk. 
PYFA PT Pyridam Farma Tbk. 
SCPI PT Schering-Plough Indonesia Tbk. 
SQBI PT Bristol-Myers Squibb Tbk. 

Fa
rm

as
i 

TSPC PT Tempo Scan Pacific Tbk. 
MRAT PT Mustika Ratu Tbk. 
PROD PT Sara Lee Body Care Indonesia Tbk. 
TCID PT Mandom Indonesia Tbk. 

K
os

m
et

ik
 d

an
 

B
ar

an
g 

R
um

ah
 

T
an

gg
a 

UNVR PT Unilever Indonesia Tbk. 
KDSI PT Kedawung Setia Industrial Tbk. 
KICI PT Kedaung Indah Can Tbk. 

Pe
ra

la
ta

n 
R

um
ah

 
T

an
gg

a 

LMPI PT Langgeng Makmur Industri Tbk. 
        Sumber: Bursa Efek Indonesia 
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     Sampel diambil dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria 

berikut ini: 

1. Perusahaan bergerak dalam industri Consumer Goods yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2007. 

2. Perusahaan menerbitkan annual report yang telah diaudit dengan tahun 

buku per 31 Desember 2007. 

3. Selama periode pengamatan perusahaan tidak melakukan delisting, 

merger, ataupun dilikuidasi. 

     Berdasarkan kriteria pengambilan sampel di atas terdapat 2 perusahaan yang 

tidak memenuhi kriteria sehingga hanya 34 perusahaan yang diambil sebagai 

sampel. Daftar perusahaan sampel beserta data karakteristik perusahaan yang diuji 

dalam penelitian ini secara lengkap disajikan dalam lampiran 3. 

 

4.2. Statistik Deskriptif 

     Pengolahan data untuk masing-masing variabel dilakukan dengan 

menggunakan statistik deskriptif yang akan menggambarkan karakteristik 

distribusi data yaitu nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, serta standar 

deviasi. Berikut ini ditampilkan hasil statistik deskriptif untuk masing-masing 

variabel: 

Tabel 4.2. Descriptive Statistics 

  

Sumber: Data penelitian yang diolah (2009) 

   Variabel N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Y 33 .1474 .06330 .00 .27 
X1 33 27.4951 1.50283 25.11 31.02 
X2 33 .069430 .0734787 -.0514 .2673 
X3 33 .4385 .23553 .07 1.00 
X4 33 .2413 .19131 .02 .90 
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     Berdasarkan tabel di atas terlihat nilai rata-rata pengungkapan sukarela yang 

diukur dengan indeks pengungkapan sukarela adalah 0,1474 dengan standar 

deviasi sebesar 0,06330. Nilai terendah indeks adalah 0,00 yang berarti terdapat 

perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan sukarela sama sekali. Nilai 

tertinggi indeks adalah 0,27 atau sebesar 6 pengungkapan dari 22 item 

pengungkapan sukarela.  

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

perusahaan consumer goods tahun 2007 memiliki nilai rata-rata 27,4951 atau 

sekitar 872.911 juta rupiah dengan standar deviasi sebesar 1,51340. Nilai 

minimum log natural total aktiva adalah 25,11 atau sekitar 80.262 juta rupiah. 

Nilai maksimum log natural total aktiva adalah 31,02 atau sekitar 29.527.466 juta 

rupiah. 

     Nilai rata-rata profitabilitas perusahaan consumer goods tahun 2007 adalah 

0,069430 dengan standar deviasi sebesar 0.0734787. Nilai maksimum variabel 

profitabilitas adalah 0, 2673. Nilai minimum variabel profitabilitas adalah -

0.0514. Nilai tersebut bertanda negatif dikarenakan pada tahun 2007 terdapat 

perusahaan yang mengalami kerugian. 

     Nilai rata-rata leverage perusahaan adalah 0,4385 dengan standar deviasi 

sebesar 0.19131. Nilai maksimum variabel leverage adalah 1,00. Nilai minimum 

variabel leverage adalah 0,07. 

     Nilai rata-rata saham yang dimiliki publik adalah 0,2413 dengan standar 

deviasi 0,19131. Nilai maksimum saham yang dimiliki publik adalah 0,90 dan 

nilai minimumnya adalah 0,02. 
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4.3. Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.3.1. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1.1. Uji Normalitas 

     Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data penelitian, yaitu variabel 

dependen dan variabel independen, memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk 

menguji normalitas dalam penelitian ini diasumsikan penulis tidak mengetahui 

apakah tipe data adalah metrik atau non metrik. Oleh sebab itu penulis 

menggunakan non parametric test Kolmogorov-Smirnov untuk menguji 

normalitas data penelitian ini. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai 

statistik Kolmogorov-Smirnov di atas tingkat signifikansi 0,05, maka asumsi 

normalitas terpenuhi.  

     Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan non parametric test 

Kolmogorov-Smirnov, terdapat satu variabel independen yang tidak normal yaitu 

variabel profitabilitas. Distribusi yang tidak normal dapat dijadikan normal 

dengan beberapa cara sebagai berikut ini (Jogiyanto, 2007): 

1) Dengan melakukan transformasi data. 

Nilai log dapat digunakan untuk menggeser bentuk menceng (skew) yang 

menyebabkan distribusi data tidak normal. Mentransformasikan nilai-nilai 

observasi data dengan me-log-kannya diharapkan dapat membentuk 

distribusi yang normal. 

2) Trimming. 

Trimming adalah memangkas observasi yang bersifat outlier, sehingga 

diharapkan data akan berdistribusi normal. Dengan metode ini, maka 
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jumlah sampel akan menjadi lebih kecil karena kehilangan observasi yang 

dipangkas. 

3) Winzorising. 

Metode winzorising yaitu mengubah nilai-nilai outlier menjadi nilai-nilai 

minimum atau maksimum yang diizinkan agar distribusi dapat menjadi 

normal. 

     Untuk menormalkan variabel profitabilitas, penulis melakukan metode 

trimming, yaitu dengan memangkas satu perusahaan yang memiliki rasio 

profitabilitas yang outlier. Hal ini menyebabkan berkurangnya perusahaan sampel 

yang diteliti menjadi 33 perusahaan. Berikut ini ditampilkan hasil uji normalitas 

setelah dilakukannya trimming: 

Tabel 4.3. Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 
 33 33 33 33 33 
 
 
 
 
 
 
 

   Sumber: Output olah data SPSS 

     Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai statistik Kolmogorov-Smirnov  

seluruh variabel di atas 0,05. Nilai statistik Kolmogorov-Smirnov masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut: indeks sebesar 0,123; size sebesar 0,405; 

profitabilitas sebesar 0,164; leverage sebesar 0,888; dan persentase saham publik 

sebesar 0,159. Dengan demikian asumsi normalitas yang menyatakan bahwa 

.1474 27.4951 .069430 .4385 .2413 
.06330 1.50283 .0734787 .23553 .19131 

.205 .155 .195 .101 .196 

.205 .155 .195 .101 .196 
-.128 -.064 -.113 -.059 -.124 
1.180 .891 1.117 .582 1.125 
.123 .405 .164 .888 .159 

N 
Mean 
Std. Deviation 

Normal Parameters a,b 

Absolute 
Positive 
Negative 

Most Extreme 
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

Y X1 X2 X3 X4

Test distribution is Normal. a. 
Calculated from data. b. 
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indeks, size, profitabilitas, leverage dan persentase saham publik berdistribusi 

normal telah terpenuhi. 

 

4.3.1.2. Uji Multikolinearitas 

     Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

mengandung korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah 

model yang tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya, dengan kata lain tidak 

terdapat multikolinearitas. Untuk mendeteksi multikolinearitas dilakukan dengan 

cara melihat Variance Inflation Factor (VIF), dimana jika nilai tersebut lebih 

besar dari 10 atau Tolerance lebih kecil 0,10 mengindikasikan terjadinya 

multikolinearitas. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinearitas 

 Coefficintsa

 

 

 

 
 Sumber: Data penelitian yang diolah (2009) 

     Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 10%. Hasil perhitungan nilai VIF masing-

masing variabel menunjukkan tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai 

VIF lebih dari 10. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

antar variabel bebas dalam model regresi.  

 

-.483 .184 -2.628 .014 
.022 .007 .517 3.303 .003 .973 1.028 
.267 .157 .310 1.697 .101 .716 1.396 
.026 .049 .098 .542 .592 .723 1.382 
.004 .054 .011 .069 .946 .882 1.134 

(Constant) 
X1

X2

X3

X4

Model 
1 

B Std. Error 

 Unstandardized
Coefficients

Beta 

 Standardized
Coefficients

t Sig.  Tolerance VIF 
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y a. 
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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.  

Hipotesis untuk pengujian Heterokedastisitas yaitu: 

Ho : Tidak ada Heterokedastisitas 

Ha : Ada Heterokedastisitas 

Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

a) Jika Sig.<0,05 maka Ho ditolak (ada heterokedastisitas) 

b) Jika Sig.>0,05 maka Ho tidak dapat ditolak (tidak ada heterokedastisitas) 

     Hasil tampilan output SPSS menunjukkan tidak ada satupun variabel 

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal 

ini ditunjukkan dari probabilitas signifikansi masing-masing variabel bebas di atas 

tingkat signifikansi 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ho tidak dapat 

ditolak, yang berarti tidak ada heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.  

Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

Coefficints a

-.024 .104 -.231 .819 
.003 .004 .140 .744 .463 

-.069 .089 -.170 -.775 .445 
-.012 .028 -.091 -.418 .679 
-.004 .031 -.023 -.117 .907 

(Constant)
X1

X2 

X3

X4

Model 
1 

B Std. Error 

Unstandardized 
Coefficients 

Beta

Standardized 
Coefficients 

t Sig.

Dependent Variable: AbsUt a. 

   Sumber: Hasil data SPSS 
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4.3.2. Hasil Analisis Regresi 

     Pengaruh variabel size, profitabilitas, leverage, dan persentase saham publik 

terhadap luas voluntary disclosure dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan regresi berganda yang dirumuskan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε 

     Berikut ini ditampilkan hasi perhitungan koefisien determinasi (adjusted R2) 

dengan variabel indeks voluntary disclosure sebagai variabel dependen dan 

variabel size, profitabilitas, leverage, dan persentase saham publik sebagai 

variabel independen: 

Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

Model Summary b 

.577 a .332 .237 .05529 
Model 
1 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of
the Estimate 

Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4a. 

Dependent Variable: Y b. 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Signifikansi Model 

                        
ANOVA b 

.043 4 .011 3.485 .020 a 

.086 28 .003 

.128 32 

Regression 
Residual 
Total

Model 
1 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4a. 

Dependent Variable: Y b. 

 

 

 

 

 

     Sumber: Data penelitian yang diolah (2009) 

     Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.6. diperoleh nilai adjusted R2 

sebesar 0,237 atau 23,7%. Hasil tersebut berarti variabel independen yaitu size, 

profitabilitas, leverage, dan persentase saham publik mampu menjelaskan variasi 
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dari variabel dependen (Indeks) sebesar 23,7%. Nilai adjusted R2 yang diperoleh 

sebesar 23,7% tergolong cukup rendah. Walaupun demikian, model regresi 

penelitian ini terbukti signifikan secara statistik karena probabilitas 

signifikansinya di bawah 5% (0,02 < 0,05), seperti yang ditampilkan pada tabel 

4.7. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak variabel lain yang 

mempengaruhi luas pengungkapan laporan sukarela dalam laporan tahunan yang 

tidak tercakup dalam model penelitian ini. Variasi variabel dependen yang 

dijelaskan oleh faktor-faktor diluar keempat variabel independen yang tidak 

dimasukkan ke dalam model penelitian ini adalah 76,3%. 

      

4.3.3. Pengujian Hipotesis 

     Hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel 4.7. menunjukkan signifikansi 

model regresi yang memberikan dasar dalam menolak atau menerima hipotesis 

penelitian. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian koefisien regresi 

serentak adalah sebagai berikut: 

a) Jika sig < 0,05, maka Ho ditolak. 

b) Jika sig > 0,05, maka Ho tidak dapat ditolak. 

Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ho: Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan persentase saham 

publik secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. 
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Ha: Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan persentase saham 

publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Hasil analisis regresi dalam tabel 4.7. menunjukkan nilai F sebesar 3,485 dengan 

p-value sebesar 0,02. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 

tingkat keyakinan 95%, hipotesis nol penelitian ini berhasil ditolak. Maka, 

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

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 

sukarela laporan tahunan  perusahaan. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini 

berbeda dengan penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007), di mana hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, dan persentase saham publik secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela laporan tahunan  perusahaan. 

     Hasil analisis regresi dalam penelitian ini berhasil menolak hipotesis nol atau 

dengan kata lain, hipotesis alternatif penelitian ini tidak dapat ditolak. Hasil 

tersebut telah memberikan dasar untuk menguji hipotesis setiap variabel 

independen karena p-value yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05, yang berarti 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (luas 

pengungkapan sukarela).  

     Untuk menguji signifikansi koefisien regresi dari setiap variabel independen 

digunakan t-test. Uji t bertujuan untuk melihat apakah secara terpisah (parsial) 

masing-masing variabel independen yaitu size, profitabilitas, leverage, dan 
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persentase saham publik berpengaruh terhadap variabel dependen (Indeks). Hasil 

uji t dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Koefisien Regresi Parsial 

 

 

 

 

          Sumber: Data penelitian yang diolah (2009) 

Coefficients a

-.483 .184 -2.628 .014 
.022 .007 .517 3.303 .003 
.267 .157 .310 1.697 .101 
.026 .049 .098 .542 .592 
.004 .054 .011 .069 .946 

(Constant) 
X1

X2

X3

X4

Model 
1 

B Std. Error 

Unstandardized 
Coefficients 

Beta 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Dependent Variable: Y a. 

     Hipotesis variabel pertama dinyatakan dalam hipotesis sebagai berikut: 

Ho1: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Ha1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan. 

     Berdasarkan hasil analisis regresi, terbukti bahwa secara parsial variabel 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan barang konsumsi. Size memiliki koefisien positif 

dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari α (0,003 < 

0,05), sehingga hipotesis nol pertama yang menyatakan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan 

berhasil ditolak dan hipotesis alternatif pertama diterima. 

     Hipotesis variabel kedua (profitabilitas) dalam penelitian ini dinyatakan dalam 

hipotesis berikut ini: 
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Ho2: Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Ha2: Profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan. 

     Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan koefisien profit 

bertanda positif dengan  p-value sebesar 0,101. Dengan demikian, maka hipotesis 

nol kedua yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela tidak dapat ditolak. 

     Hipotesis variabel ketiga (leverage) dalam penelitian ini dinyatakan dalam 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho3: Rasio leverage tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Ha3: Rasio leverage berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan. 

     Hasil analisis regresi menunjukkan tanda positif untuk koefisien variabel 

leverage. Dari tabel 4.8. juga dapat dilihat bahwa koefisien variabel leverage tidak 

signifikan karena tingkat p-value yang diperoleh jauh lebih besar dari 0,05 (0,592 

> 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis nol ketiga yang 

menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan tidak dapat ditolak. 

     Hipotesis variabel keempat dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis 

sebagai berikut: 
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Ho4: persentase saham publik tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. 

Ha4: Persentase saham publik berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. 

     Berdasarkan uji statistik t, dihasilkan koefisien bertanda positif untuk variabel 

persentase saham publik. Selain itu diperoleh p-value sebesar 0,946 yang jauh 

lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis nol keempat tidak dapat ditolak.      

 

4.3.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.4.1. Indeks Pengungkapan Sukarela Perusahaan Sampel 

     Indeks pengungkapan sukarela untuk setiap laporan tahunan ditentukan dengan 

cara membagi jumlah item informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan 

tahunan dengan jumlah maksimal item informasi yang digunakan dalam 

penelitian. Semakin tinggi indeks pengungkapan sukarela, maka semakin tinggi 

luas pengungkapan sukarela. Berdasarkan hasil pengisian daftar item 

pengungkapan sukarela, item informasi yang paling banyak diungkapkan oleh 

perusahaan sampel adalah uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan 

dalam lingkungan kerja. Sementara itu, item pengungkapan sukarela yang tidak 

diungkapkan oleh semua perusahaan sampel adalah: 

1. Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun berikutnya dapat 

secara kualitatif maupun kuantitatif. 

2. Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam komponen tetap dan 

variabel. 
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3. Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada masa 

sekarang atau yang akan datang. 

4. Informasi mengenai tingkat imbal hasil (return) diharapkan terhadap 

sebuah proyek yang akan dilaksanakan perusahaan. 

5. Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak-pihak lain terhadap 

perusahaan di masa yang akan datang. 

6. Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba memperoleh pemilikan 

substansial saham perusahaan. 

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa luas pengungkapan sukarela 

perusahaan barang konsumsi di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini 

ditunjukkan dengan jumlah maksimum item yang diungkapkan hanya sebesar 6 

item yang setara dengan nilai maksimum indeks sebesar 0,27.  

 

4.3.4.2. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

     Berdasarkan hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa variabel luas 

pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dengan persamaan 

matematis sebagai berikut: 

Indeks = -0,483 + 0,022Size + 0,267Profit + 0,026Lev + 0,004Saham Publik + ε 

Dari persamaan matematis di atas terlihat bahwa konstanta sebesar -0,483 

menyatakan bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan, maka 

Indeks pengungkapan sukarela turun sebesar 0,483. Hal ini diindikasikan karena 

perusahaan akan merasa enggan melakukan pengungkapan melebihi yang 

diwajibkan jika tidak ada faktor yang mendorong perusahaan melakukan 
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pengungkapan sukarela seperti peningkatan ukuran perusahaan, peningkatan 

profitabilitas perusahaan, dan lain-lain. Dengan tidak adanya faktor pendorong 

tersebut, maka perusahaan akan cenderung mengurangi, bahkan sama sekali tidak 

melakukan pengungkapan sukarela, diindikasikan karena biaya pengungkapan 

informasi yang harus dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. 

     Dari empat variabel independen yang dimasukkan dalam regresi, hanya 

variabel ukuran perusahaan (size) yang signifikan secara statistik berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan barang 

konsumsi. Berdasarkan persamaan matematis tersebut, koefisien regresi SIZE 

sebesar 0,022 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% total aktiva akan 

meningkatkan Indeks sebesar 0,022 satuan. Hal ini sejalan dengan argumen yang 

diajukan dalam penelitian, antara lain bahwa perusahaan yang memiliki sumber 

daya besar memiliki kemampuan lebih untuk membiayai pengungkapan informasi 

dibanding dengan perusahaan yang memiliki sumber daya lebih kecil. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Fitriany (2001), Marwata (2001), Gunawan (2002), dan 

Noeghraeni L. (2005). 

     Secara parsial, penelitian ini tidak menemukan pengaruh signifikan variabel 

profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela. Artinya, perusahaan dengan 

tingkat return tinggi belum tentu akan melakukan pengungkapan sukarela secara 

luas. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pengungkapan yang dimiliki 

beberapa perusahaan sampel dengan profitabilitas terbesar. Selain itu, tidak 

signifikannya pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan sukarela laporan 
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tahunan diindikasikan karena perusahaan besar memiliki mekanisme tertentu 

dalam menyampaikan informasi pengungkapan sukarela selain melalui laporan 

tahunan, misalnya melalui press release. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Gunawan (2002) dan Sudarmadji dan Sularto (2007) yang tidak 

menemukan pengaruh signifikan tingkat return (profitabilitas) terhadap 

pengungkapan sukarela. 

     Hasil penelitian ini juga tidak menemukan pengaruh signifikan rasio ungkitan 

(leverage) terhadap luas pengungkapan sukarela. Diindikasikan hal ini terjadi 

karena perusahaan memiliki kebijakan tertentu dalam mengurangi biaya keagenan 

selain dengan melakukan pengungkapan. Selain itu, perusahaan merasa dengan 

mengungkapkan informasi yang diwajibkan saja telah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan informasi para kreditur sehingga tidak perlu menambah biaya 

informasi dengan melakukan pengungkapan sukarela. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Fitriany (2001), Noeghraeni L. (2005), Sudarmadji dan Sularto (2007), 

dan Widyaningsih (2007) yang tidak menemukan pengaruh signfikan rasio 

ungkitan (leverage) terhadap pengungkapan sukarela. 

     Secara parsial variabel persentase saham publik tidak berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil 

tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan publik 

yang tinggi belum tentu akan mengungkapkan informasi sebanyak-banyaknya. 

Hal ini dapat terjadi karena perusahaan merasa pengungkapan sukarela tidak 

memberikan manfaat yang cukup besar dibanding dengan biaya yang harus 

dikeluarkan sehingga hanya mengungkapkan informasi yang diwajibkan 
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BAPEPAM untuk memenuhi kebutuhan informasi pemegang saham publik. Hal 

ini konsisten dengan penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007). 

     Penelitian ini menemukan bahwa secara bersama-sama variabel size, 

profitabilitas, leverage, dan persentase saham publik berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan barang 

konsumsi dengan nilai adjusted R2 yang cukup rendah yaitu sebesar 23,7%. Hal 

ini mengindikasikan masih terdapat banyak variabel lain yang dapat 

mempengaruhi luas pengungkapan sukarela seperti umur perusahaan, penerbitan 

sekuritas tahun berikutnya, likuiditas, 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. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

    Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh ukuran, profitabilitas, 

leverage, dan persentase saham publik terhadap luas voluntary disclosure laporan 

keuangan tahunan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Hasil penelitian dengan sampel perusahaan-perusahaan industri 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2007 dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel size, profitabilitas, leverage, dan 

persentase saham publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

luas pengungkapan sukarela laporan keuangan tahunan perusahaan industri 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2007. 

2. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel ukuran 

perusahaan (size) yang berpengaruh signifikan secara statistik terhadap 

luas pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007. 

3. Secara parsial, variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. 
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4. Variabel leverage secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

luas pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan pada industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007.  

5. Berdasarkan hasil uji t, secara parsial variabel persentase saham publik 

juga tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2007. 

  

5.2. Saran  

     Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan biaya sehingga penulis 

mengemukakan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah atau menggunakan variabel-

variabel lain untuk diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap luas 

pengungkapan sukarela. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian pada industri lain 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan item-item 

pengungkapan sukarela sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat 

itu. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel dan Data Penelitian 

Kode Emiten Indeks Size Profit Lev SP
AISA 0.18 26.97 0.0315 0.78      0.48      
AQUA 0.18 27.52 0.0343 0.42      0.06      
BATI 0.09 27.24 -0.0514 0.50      0.12      
CEKA 0.14 27.14 0.0304 0.64      0.20      
DAVO 0.14 28.98 0.0744 0.69      0.20      
DLTA 0.14 27.11 0.1099 0.22      0.15      
DVLA 0.23 27.05 0.0980 0.18      0.07      
GGRM 0.14 30.81 0.0514 0.41      0.26      
HMSP 0.23 30.38 0.1220 0.49      0.02      
INAF 0.14 27.64 0.0087 0.71      0.19      
INDF 0.23 31.02 0.0491 0.43      0.48      
KAEF 0.23 27.96 0.0221 0.35      0.10      
KDSI 0.14 27.02 0.0157 0.59      0.25      
KICI 0.09 25.11 0.2457 0.22      0.20      
KLBF 0.23 29.27 0.1159 0.22      0.46      
LMPI 0.18 27.00 0.0409 0.27      0.22      
MERK 0.14 26.53 0.1635 0.15      0.26      
MLBI 0.09 27.16 0.0863 0.68      0.17      
MRAT 0.14 26.48 0.0441 0.12      0.20      
MYOR 0.09 28.27 0.0518 0.41      0.67      
PROD 0.18 26.26 0.2673 0.26      0.11      
PSDN 0.05 26.40 -0.0005 0.61      0.07      
PYFA 0.09 25.28 0.0201 0.30      0.23      
RMBA 0.27 28.98 0.0530 0.60      0.34      
SCPI 0.14 25.58 0.0151 0.99      0.11      
SKBM 0.14 25.94 -0.0436 1.00      0.90      
SKLT 0.00 25.93 0.0242 0.47      0.04      
SQBI 0.14 26.15 0.2005 0.30      0.02      
STTP 0.09 26.97 0.0260 0.31      0.27      
TCID 0.18 27.31 0.1092 0.07      0.20      
TSPC 0.09 28.65 0.0922 0.20      0.29      
ULTJ 0.09 27.94 0.0270 0.39      0.45      
UNVR 0.27 29.31 0.1564 0.49      0.15       
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Lampiran 2. Item Pengungkapan Sukarela Perusahaan Sampel 

  Kode Emiten No Item Pengungkapan Sukarela AISA AQUA BATI CEKA DAVO DLTA DVLA GGRM HMSP INAF INDF Total 

1 
Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan 
tahun berikutnya dapat secara kuantitatif maupun 
kualitatif 

                     0 

2 
Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun 
berikutnya dapat secara kuantitatif maupun 
kualitatif 

                     0 

3 
Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas 
tahun berikutnya dapat secara kuantitatif maupun 
kualitatif 

                     0 

4 
Uraian mengenai kegiatan investasi atas 
pengeluaran modal yang telah dan atau akan 
dilaksanakan 

  1  1 1     1 1     5 

5 
Uraian mengenai program riset dan pengembangan 
yang dapat meliputi kebijakan, lokasi, aktivitas, 
jumlah karyawan dan hasil yang dicapai. 

1          1   1 1   4 

6 

Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli 
yang belum dipenuhi dan kontrak-kontrak penjualan 
yang akan direalisasikan di masa yang akan 
datang. 

           1         1 

7 Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara 
kualitatif atau kuantitatif.                      0 

8 Uraian mengenai jaringan pemasaran barang dan 
jasa perusahaan. 1 1  1          1 1 5 

9 
Statemen perusahaan atau uraian mengenai 
pemberian kesempatan kerja yang sama tanpa 
memandang suku, agama dan ras. 

         1     1     2 

10 Uraian mengenai kondisi kesehatan dan 
keselamatan dalam lingkungan kerja. 1 1      1 1   1   1 6 

11 

Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi 
perusahaan dalam rekruitmen tenaga kerja dan 
kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk 
mengatasi masalah tersebut. 

  1              1   2 
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 Kode Emiten No Item Pengungkapan Sukarela AISA AQUA BATI CEKA DAVO DLTA DVLA GGRM HMSP INAF INDF Total 

12 
Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian 
kapasitas yang dapat dicapai oleh perusahaan pada 
masa sekarang. 

1    1 1     1     1 5 

13 Informasi mengenai manajemen senior, yang dapat 
meliputi nama, pengalaman dan tanggung jawabnya.     1       1       1 3 

14 
Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio 
rentabilitas, likuiditas, solvabilitas untuk enam tahun atau 
lebih. 

             1       1 

15 
Informasi yang merinci jumlah yang dibelanjakan untuk 
karyawan, yang dapat meliputi gaji, upah, tunjangan dan 
pemotongan. 

           1         1 

16 Informasi mengenai nilai tambah, dapat secara kualitatif 
atau kuantitatif.      1                1 

17 Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang 
dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi.        1 1     1   1 4 

18 Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam 
komponen tetap dan variabel.                      0 

19 
Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva 
perusahaan pada masa sekarang atau yang akan 
datang. 

                     0 

20 
Informasi mengenai tingkat imbal hasil (return) 
diharapkan terhadap sebuah proyek yang akan 
dilaksanakan perusahaan. 

                     0 

21 
Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak-
pihak lain terhadap perusahaan di masa yang akan 
datang. 

                     0 

22 Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba 
memperoleh pemilikan substansial saham perusahaan.                      0 

  TOTAL 4 4 2 3 3 3 5 3 5 3 5 
  TOTAL/22 ITEM PENGUNGKAPAN 0.18 0.18 0.09 0.14 0.14 0.14 0.23 0.14 0.23 0.14 0.23 
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 Kode Emiten No Item Pengungkapan Sukarela KAEF KDSI KICI KLBF LMPI MERK MLBI MRAT MYOR PROD PSDN Total 

1 
Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan 
tahun berikutnya dapat secara kuantitatif maupun 
kualitatif 

1 1                  2 

2 
Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun 
berikutnya dapat secara kuantitatif maupun 
kualitatif 

  1                  1 

3 
Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas 
tahun berikutnya dapat secara kuantitatif maupun 
kualitatif 

                     0 

4 
Uraian mengenai kegiatan investasi atas 
pengeluaran modal yang telah dan atau akan 
dilaksanakan 

      1              1 

5 

Uraian mengenai program riset dan 
pengembangan yang dapat meliputi kebijakan, 
lokasi, aktivitas, jumlah karyawan dan hasil yang 
dicapai. 

1     1 1   1 1   1  6 

6 

Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli 
yang belum dipenuhi dan kontrak-kontrak 
penjualan yang akan direalisasikan di masa yang 
akan datang. 

                     0 

7 Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara 
kualitatif atau kuantitatif.     1                1 

8 Uraian mengenai jaringan pemasaran barang dan 
jasa perusahaan.      1 1      1   1 4 

9 
Statemen perusahaan atau uraian mengenai 
pemberian kesempatan kerja yang sama tanpa 
memandang suku, agama dan ras. 

          1          1 

10 Uraian mengenai kondisi kesehatan dan 
keselamatan dalam lingkungan kerja.       1 1 1 1 1 1 1  7 

11 

Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi 
perusahaan dalam rekruitmen tenaga kerja dan 
kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk 
mengatasi masalah tersebut. 

                     0 
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 Kode Emiten No Item Pengungkapan Sukarela KAEF KDSI KICI KLBF LMPI MERK MLBI MRAT MYOR PROD PSDN Total 

12 
Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian 
kapasitas yang dapat dicapai oleh perusahaan pada masa 
sekarang. 

1      1            2 

13 Informasi mengenai manajemen senior, yang dapat 
meliputi nama, pengalaman dan tanggung jawabnya.                      0 

14 
Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio 
rentabilitas, likuiditas, solvabilitas untuk enam tahun atau 
lebih. 

1                    1 

15 
Informasi yang merinci jumlah yang dibelanjakan untuk 
karyawan, yang dapat meliputi gaji, upah, tunjangan dan 
pemotongan. 

                  1  1 

16 Informasi mengenai nilai tambah, dapat secara kualitatif 
atau kuantitatif. 1     1   1   1   1  5 

17 Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang 
dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi.   1 1                2 

18 Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam 
komponen tetap dan variabel.                      0 

19 Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva 
perusahaan pada masa sekarang atau yang akan datang.                      0 

20 
Informasi mengenai tingkat imbal hasil (return) diharapkan 
terhadap sebuah proyek yang akan dilaksanakan 
perusahaan. 

                     0 

21 Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak-pihak 
lain terhadap perusahaan di masa yang akan datang.                      0 

22 Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba 
memperoleh pemilikan substansial saham perusahaan.                      0 

  TOTAL 5 3 2 5 4 3 2 3 2 4 1 
  TOTAL/22 ITEM PENGUNGKAPAN 0.23 0.14 0.09 0.23 0.18 0.14 0.09 0.14 0.09 0.18 0.05 
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 Kode Emiten No Item Pengungkapan Sukarela 
PYFA RMBA SCPI SKBM SKLT SQBI STTP TCID TSPC ULTJ UNVR 

Total 

1 Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan tahun 
berikutnya dapat secara kuantitatif maupun kualitatif             1       1 

2 Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun 
berikutnya dapat secara kuantitatif maupun kualitatif                     0 

3 Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun 
berikutnya dapat secara kuantitatif maupun kualitatif                     0 

4 Uraian mengenai kegiatan investasi atas pengeluaran 
modal yang telah dan atau akan dilaksanakan          1 1     1 3 

5 
Uraian mengenai program riset dan pengembangan yang 
dapat meliputi kebijakan, lokasi, aktivitas, jumlah 
karyawan dan hasil yang dicapai. 

1 1       1 1     1 5 

6 
Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang 
belum dipenuhi dan kontrak-kontrak penjualan yang akan 
direalisasikan di masa yang akan datang. 

                1   1 

7 Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara 
kualitatif atau kuantitatif.                     0 

8 Uraian mengenai jaringan pemasaran barang dan jasa 
perusahaan.   1           1 1 1 4 

9 
Statemen perusahaan atau uraian mengenai pemberian 
kesempatan kerja yang sama tanpa memandang suku, 
agama dan ras. 

        1         1 2 

10 Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan 
dalam lingkungan kerja.   1 1 1  1         1 5 

11 

Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi 
perusahaan dalam rekruitmen tenaga kerja dan 
kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi 
masalah tersebut. 

1   1                2 

74 

 
Pengaruh Karakteristik Perusahaan..., Gita Dwitiya Sumadi, Ak.-Ibs, 2009 



 

 

 Kode Emiten No Item Pengungkapan Sukarela 
PYFA RMBA SCPI SKBM SKLT SQBI STTP TCID TSPC ULTJ UNVR 

Total 

12 
Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian 
kapasitas yang dapat dicapai oleh perusahaan pada 
masa sekarang. 

              1     1 

13 Informasi mengenai manajemen senior, yang dapat 
meliputi nama, pengalaman dan tanggung jawabnya.   1                 1 

14 
Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio 
rentabilitas, likuiditas, solvabilitas untuk enam tahun atau 
lebih. 

                    0 

15 
Informasi yang merinci jumlah yang dibelanjakan untuk 
karyawan, yang dapat meliputi gaji, upah, tunjangan dan 
pemotongan. 

     1               1 

16 Informasi mengenai nilai tambah, dapat secara kualitatif 
atau kuantitatif.   1     1         1 3 

17 Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang 
dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi.   1 1 1       1       4 

18 Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam 
komponen tetap dan variabel.                     0 

19 
Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva 
perusahaan pada masa sekarang atau yang akan 
datang. 

                    0 

20 
Informasi mengenai tingkat imbal hasil (return) 
diharapkan terhadap sebuah proyek yang akan 
dilaksanakan perusahaan. 

                    0 

21 
Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak-
pihak lain terhadap perusahaan di masa yang akan 
datang. 

                    0 

22 Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba 
memperoleh pemilikan substansial saham perusahaan.                     0 

  TOTAL 2 6 3 3 0 3 2 4 2 2 6 
  TOTAL/33 ITEM PENGUNGKAPAN 0.09 0.27 0.14 0.14 0.00 0.14 0.09 0.18 0.09 0.09 0.27 
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Lampiran 3. Hasil Olah Data SPSS 

 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y 33 .00 .27 .1474 .06330 
X1 33 25.11 31.02 27.4951 1.50283 
X2 33 -.0514 .2673 .069430 .0734787 
X3 33 .07 1.00 .4385 .23553 
X4 33 .02 .90 .2413 .19131 
Valid N (listwise) 33      
 
  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  Y X1 X2 X3 X4

N 33 33 33 33 33
Mean .1474 27.4951 .069430 .4385 .2413Normal 

Parameters(a,b) Std. Deviation .06330 1.50283 .0734787 .23553 .19131
Absolute .205 .155 .195 .101 .196
Positive .205 .155 .195 .101 .196

Most Extreme 
Differences 

Negative -.128 -.064 -.113 -.059 -.124
Kolmogorov-Smirnov Z 1.180 .891 1.117 .582 1.125
Asymp. Sig. (2-tailed) .123 .405 .164 .888 .159
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 

Glesjer Heteroskedasticity Test: 

 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Model   B Std. Error Beta B Std. Error 
(Constant) -.024 .104  -.231 .819
SZ .003 .004 .140 .744 .463
PR -.069 .089 -.170 -.775 .445
LEV -.012 .028 -.091 -.418 .679

1 

SP -.004 .031 -.023 -.117 .907
a  Dependent Variable: AbsUt 
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Regression 

  
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .577(a) .332 .237 .05529
a  Predictors: (Constant), SP, SZ, LEV, PR 
b  Dependent Variable: INDEKS 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression .043 4 .011 3.485 .020(a)
Residual .086 28 .003    

1 

Total .128 32     
a  Predictors: (Constant), SP, SZ, LEV, PR 
b  Dependent Variable: INDEKS 
 
 

Coefficientsa

-.483 .184 -2.628 .014
.022 .007 .517 3.303 .003 .973 1.028
.267 .157 .310 1.697 .101 .716 1.396
.026 .049 .098 .542 .592 .723 1.382
.004 .054 .011 .069 .946 .882 1.134

(Constant)
SZ
PR
LEV
SP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: INDEKSa. 
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