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ABSTRACT
This study examines the factor which can effect of voluntary disclosure in the
annual report. It attempts to achieve two main purpose: (1) Test the effect of size,
leverage, profitability, public share owner and age of companies together in
associated with voluntary disclosure in the annual of property and real estate
companies listed on IDX as of December 31, 2007, (2) Test the effect of size,
leverage, profitability, public share owner and age of companies partialy in
associated with voluntary disclosure in the annual of property and real estate
companies listed on IDX as of December 31, 2007,.
Multiple regresion analysis was employed to test the research hypothesis. A
sample of 29 annual reports of property and real estate companies listed on the
IDX as of December 31, 2007 was obtained and examined for the purpose of the
study. Small sample is one of limitation of this study.
The study finds the firm size and profitability have a significant relation of
voluntary disclosure in the annual report and the other factor like leverage,
public share owner and age of company show have not significant relation at the
level of significancy 95%.
If the level of significancy is 90%, the study finds the size, profitability and public
share owner have a significant relation of voluntary disclosurein the annual
report. The other factor like leverage and age of companies show have not
significant relation.
Keyword : Annual Report, Item of Disclosure, Voluntary Disclosure, Factor of
firm characteristic
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Setiap tahun suatu perusahaan publik selalu mengungkapkan informasi yang
berkaitan dengan perusahaannya dalam bentuk laporan tahunan. Tujuan
pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan yaitu harapan mengenai
dampak positif dari pengungkapan informasi yang disampaikan. Laporan tahunan
merupakan suatu dokumen yang diterbitkan tiap tahun oleh perusahaan yang
berisi laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan publik, dan di dalam
laporan keuangan perseroan tersebut terdapat informasi tambahan mengenai
perusahaan dan produksinya serta hal lainnya yang berkaitan dengan usaha
perseroan selama 1 tahun. Laporan tahunan dapat digunakan oleh investor
maupun calon investor dalam hal mengambil keputusan, sehingga diharapkan
laporan tahunan dapat mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
Adapun salah satu kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat yaitu tentang
manipulasi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan Enron dan melibatkan
Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen. Hal tersebut merupakan
hambatan bagi pasar modal di Amerika Serikat. Kepercayaan publik sebagai salah
satu pilar mekanisme pasar modal telah rusak seiring dengan munculnya kasus
tersebut. Masyarakat di Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan terhadap
sistem penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan karena rekayasa keuangan
yang dilakukan oleh perusahaan dengan akuntan publiknya bisa dikategorikan
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sebagai tindakan kriminal. Untuk mengembalikan kepercayaan publik tersebut,
Kongres Amerika Serikat segera mengambil langkah komprehensif dengan
menetapkan undang-undang keuangan yang kemudian dikenal dengan Sarbanes
Oxley Act 2002. Kongres beranggapan bahwa skandal-skandal keuangan tersebut
tidak bisa dilihat sebagai kasus, namun sebuah indikasi perlunya sebuah peraturan
yang lebih ketat yang mengatur penyiapan dan pemeriksaan laporan keuangan.
Tujuan dari Sarbanes Oxley adalah untuk melindungi investor dengan
pengungkapan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, komprehensif dan dapat
dimengerti, untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik, untuk pengawasan yang
lebih ketat dengan pembentukan Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB) dan untuk pengendalian internal yang baik.
Laporan tahunan merupakan media bagi perusahaan untuk memberikan
informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta merupakan sarana
pertanggungjawaban kepada publik atas sumber daya yang dikelolanya. Adapun
informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan berupa akuntansi maupun
non akuntansi. Perusahaan akan selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat
yang diperolehnya dengan melakukan pengungkapan informasi terutama
pengungkapan sukarela, jika pengungkapan sukarela memberikan manfaat
melebihi

biaya

yang

dikeluarkan

perusahaan,

maka

perusahaan

akan

mengungkapkannya (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Hal ini dimaksudkan untuk
menarik perhatian lebih banyak analis, meningkatkan akurasi, ekspektasi pasar,
menurunkan ketidaksimetrisan informasi pasar dan menurunkan kejutan pasar
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(market surprise) dengan melakukan pengungkapan yang lebih luas (Naim dan
Rakhman, 2000 dalam Widianingsih, 2007).
Dalam setiap informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan suatu
perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib
(Mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary disclosure).
Pengungkapan wajib merupakan informasi minimum yang harus diungkapkan
oleh perusahaan publik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga
yang berwenang, sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan
butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh
peraturan yang berlaku dan merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan
dalam memberikan informasi lainnya yang dipandang relevan guna pembuatan
keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Noegraheni, 2005).
Penelitian tentang tingkat pengungkapan sukarela di Indonesia pernah
dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Desi (2004) meneliti laporan
tahunan 90 emiten manufaktur tahun 1998, hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat pengungkapan sukarela rata-rata sebesar 14,6% sampai 15,6% dari 82
item. Wiwik (2005) juga meneliti pengungkapan sukarela untuk perusahaan
publik sektor manufaktur rata-rata sebesar 43,65% (skor maksimal 85,98% dan
minimal 18,77%) dari 44 item dan Khomsiyah (2005) meneliti perusahaan publik
di Indonesia tahun 2003 dengan sampel 41 emiten menemukan bahwa tingkat
pengungkapan wajib rata-rata sebesar 74,97% dan pengungkapan sukarela ratarata sebesar 47,16% dari 49 item (Rahayu, 2007).
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Hasil penelitian tersebut cukup bervariasi karena dasar acuan yang dipakai
untuk mengukur tingkat pengungkapan tidak sama dan juga obyek penelitiannya
yang berbeda. Namun hasilnya menunjukkan bahwa praktek pengungkapan wajib
relatif sudah banyak ditaati oleh emiten, sebaliknya kesediaan emiten untuk
memberikan pengungkapan sukarela masih relatif rendah karena pengungkapan
sukarela perusahaan merupakan kebijaksanaan dari perusahaan go public itu
sendiri untuk diungkapkan kepada publik. Hal tersebut yang melandasi penulis
untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor

yang menyebabkan tinggi

rendahnya tingkat pengungkapan sukarela suatu perusahaan publik. Adapun judul
yang dapat diambil dari latar belakang penelitian ini adalah :
”ANALISIS

FAKTOR-FAKTOR

YANG

MEMPENGARUHI

PENGUNGKAPAN SUKARELA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI
DAN REAL ESTAT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2007”

1.2

MASALAH PENELITIAN

1.2.1 Identifikasi Masalah
Pengungkapan informasi oleh perusahaan terus mengalami perkembangan baik
dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam prakteknya, perusahaan tidak hanya
menyajikan informasi yang diwajibkan oleh peraturan, tetapi juga berbagai
informasi lain secara sukarela. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini
bermaksud untuk menganalisis tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan
sektor properti dan real estat di Indonesia. Tinggi rendahnya tingkat
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pengungkapan sukarela ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya.
Beberapa faktor yang diuji dalam penelitian ini diambil dari penelitian terdahulu
dan beberapa tambahan berdasarkan pertimbangan penulis. Adapun beberapa
faktor yang akan diuji dalam hal pengaruhnya terhadap pengungkapan sukarela
adalah size, leverage, profitabilitas, porsi saham publik dan umur perusahaan.
Data yang akan diuji dalam penelitian ini diambil dari perusahaan sektor properti
dan real estat yang telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007.
Sektor yang menjadi perhatian penulis adalah sektor properti dan real estat dengan
beberapa pertimbangan seperti berikut :
a) Sektor properti dan real estat beberapa tahun ini cukup berkembang
ditandai dengan meningkatnya konsumsi gedung perkantoran, pusat
perbelanjaan dan perumahan sehingga akan menarik banyak investor.
b) Banyaknya

penelitian

terdahulu

yang

memakai

data

perusahaan

manufaktur, dan penulis belum menemukan penelitian yang menggunakan
data perusahaan sektor properti dan real estat.

1.2.2 Pembatasan Masalah
Dalam hal keterbatasan biaya dan waktu, penulis membatasi penelitian dengan
berbagai hal sebagai berikut :
1. Data penelitian dibatasi hanya pada perusahaan sektor properti dan real
estat periode 2007.
2. Variabel faktor yang diteliti adalah size, leverage, profitabilitas, porsi
kepemilikan publik, dan umur perusahaan.
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1.2.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Apakah

terdapat

pengaruh

size,

leverage,

profitabilitas,

porsi

kepemilikan publik dan umur perusahaan secara simultan terhadap
pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real
estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2.

Apakah terdapat pengaruh size terhadap pengungkapan sukarela laporan
tahunan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia ?

3.

Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap pengungkapan sukarela
laporan tahunan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia ?

4.

Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan
sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real estat yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

5.

Apakah terdapat pengaruh porsi kepemilikan publik terhadap
pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real
estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

6.

Apakah terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan
sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real estat yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
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1.3

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :
1.

Untuk

menguji

pengaruh

size,

leverage,

profitabilitas,

porsi

kepemilikan publik dan umur perusahaan secara simultan terhadap
pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real
estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2.

Untuk menguji pengaruh size terhadap pengungkapan sukarela laporan
tahunan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

3.

Untuk menguji pengaruh leverage terhadap pengungkapan sukarela
laporan tahunan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.

4.

Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan sukarela
laporan tahunan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.

5.

Untuk

menguji

pengaruh

porsi

kepemilikan

publik

terhadap

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real
estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6.

Untuk menguji pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan
sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real estat yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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1.4

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian

ini

diharapkan

dapat

bermanfaat

bagi

pihak-pihak

yang

berkepentingan yaitu :
1.

Bagi Praktisi dalam hal ini yaitu para stakeholder, diharapkan dengan
adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan untuk melakukan investasi dan memberikan kredit
pada suatu perusahaan.

2.

Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi pengembangan teori terutama untuk penelitian yang sama di masa
yang akan datang.

1.5

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, masalah
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
pembahasan.
BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS
Bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas kerangka teori yang
berkaitan dengan masalah dan hasil penelitian yang relevan, kerangka
pemikiran yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hipotesis.
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BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini membahas obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian,
metode pengumpulan dan metode analisis data.
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang
telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian, serta pengujian dan
analisis hipotesis.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah
dilakukan dan saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan dilaksanakan
untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan
Informasi yang terkait dengan kondisi dan kinerja perusahaan merupakan
komoditas penting bagi para investor dalam pembuatan keputusan investasi.
Berdasarkan informasi tersebut, investor akan dapat menilai apakah investasi di
perusahaan tersebut merupakan investasi yang menguntungkan atau tidak. Oleh
karena itu, laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi
dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan dan
dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.
Fungsi- fungsi inilah akuntansi sering disebut sebagai language of business.
Pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) (2007:1:7) mengemukakan sebagai berikut :
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam
berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus
dana), catatan-catatan dan bagian integral dari laporan keuangan.
Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang
berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen
industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.
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Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan
laporan keuangan adalah suatu gambaran posisi keuangan perusahaan dari hasil
yang telah dicapai perusahaan pada saat tertentu (akhir periode akuntansi).
Laporan keuangan ini pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi,
laporan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan.

2.1.2 Pihak-Pihak Pengguna Laporan Keuangan
Terdapat berbagai jenis informasi terkait dengan kondisi dan kinerja
perusahaan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut
membutuhkan informasi tersebut sebagai dasar dalam pembuatan keputusan
keuangan seperti keputusan investasi, pemberian kredit dan keputusan serupa
lainnya. Menurut Marina dan Bachtiar (2001) dalam Ningrum (2008), pihak
pengguna laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :
1. Pemegang saham, investor dan kreditor
2. Pihak selain investor, seperti karyawan, pemerintah, pelanggan, dan
masyarakat umum.
Dalam

Pernyataan

Standar

Akuntansi Keuangan

(PSAK)

(2007:1:9)

disebutkan pihak-pihak yang menggunakan informasi yang diungkapkan
perusahaan sebagai salah satu dasar pembuatan keputusannya adalah sebagai
berikut :
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a) Investor
Investor dan penasihat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat
serta hasil pengembangan dari hasil investasi yang mereka lakukan.
Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah
harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang
saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk
menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.
b) 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 pasca
kerja dan kesempatan kerja.
c) Pemberi pinjaman
Tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk
memutuskan apakah pinjaman dan tabungannya dapat dibayar pada saat
jatuh tempo.
d) Pemasok dan kreditor usaha lainnya
Pemasok dan kreditur lainnya tertarik pada informasi yang memungkinkan
mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar
pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan
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pada tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman
kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada
kelangsungan hidup perusahaan.
e) Pelanggan
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan
hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka
panjang dengan, atau bergantung dengan perusahaan.
f) 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.
g) Masyarakat
Perusahaan mempengaruhi 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 menyediakan informasi kecendrungan (tren) dan
perkembangan

terakhir

kemakmuran

perusahaan

aktivitasnya.
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serta

rangkaian

2.1.3 Tingkat Pengungkapan
Disclosure adalah pengungkapan atau penjelasan, pemberian informasi oleh
perusahaan, baik yang positif maupun yang negatif, yang mungkin berpengaruh
atas suatu keputusan investasi (Ahmad Antoni, 2003 dalam Fitriani dan
Sudarsono, 2007). 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 lembaga yang berwenang. Dengan kata lain, untuk menentukan
seberapa

banyak

informasi

yang

diungkapkan,

perusahaan

harus

mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor kebutuhan
pengguna informasi tersebut. Informasi yang diungkapkan perusahaan ditujukan
untuk menjelaskan mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Jadi, untuk dapat
mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus menyesuaikan tingkat pengungkapan
dengan kebutuhan para pengguna informasi. Faktor lain yang turut mempengaruhi
tingkat pengungkapan adalah standar pengungkapan yang berlaku.
Financial Accounting Standard Board Concepts Statement No.1 menyatakan
bahwa beberapa informasi yang bermanfaat lebih baik disajikan dalam laporan
keuangan, dan beberapa lainnya lebih baik disajikan dengan menggunakan media
pelaporan keuangan selain laporan keuangan. Sebagai contoh, meskipun laba dan
arus kas telah tersedia dalam laporan keuangan, namun para investor mungkin
lebih baik melihat perbandingan hal itu dengan perusahaan lain dalam industri
yang sama, yang bisa ditemui pada artikel berita atau laporan perusahaan
perantara (broker). Laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan
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informasi pelengkap adalah bidang yang secara langsung dipengaruhi oleh
Financial Accounting Standard Board (FASB). Jenis informasi lainnya yang
terdapat dalam laporan tahunan seperti pembahasan dan analisis manajemen tidak
terpengaruh oleh Financial Accounting Standard Board (FASB).
Hendriksen (1997) mengklasifikasikan tingkat pengungkapan menjadi tiga,
yaitu :
1.

Pengungkapan cukup (Adequate disclosure)
Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu
pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku,
dimana angka-angka yang disajikan dapat diintepretasikan dengan benar
oleh investor.

2.

Pengungkapan Wajar (Fair disclosure)
Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis
agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan
dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

3.

Pengungkapan penuh (Full disclosure)
Pengungkapan penuh menyiratkan penyajian semua informasi yang
relevan. Bagi beberapa pihak pengungkapan secara penuh diartikan
sebagai penyajian informasi yang berlebihan dan karena itu tidak bisa
disebut layak. Terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena
penyajian rinci dan yang tidak penting justru mengaburkan informasi yang
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signifikan sehingga membuat laporan sulit ditafsirkan. Dampak negatif
lainnya adalah kompetisi yang dinamis dalam pasar produk, misalkan
perusahaan terlalu menyebarkan informasi secara luas dimana informasi di
dalamnya termasuk informasi penting yang berkaitan dengan strategi
bisnis dan rencana perusahaan, maka hal tersebut dapat merugikan posisi
kompetitif dan mungkin akan menurunkan daya saing perusahaan itu
sendiri.

2.1.4 Laporan Tahunan
Laporan tahunan merupakan media pelaporan keuangan oleh perusahaan.
Laporan tahunan juga merupakan media utama penyampaian informasi oleh
manajemen

kepada

pihak-pihak

di

luar

perusahaan.

Laporan

tahunan

mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang
saham, kreditur, dan stakeholders atau calon stakeholders lainnya. Laporan
tersebut juga menjadi alat utama para manajer untuk menunjukkan efektivitas
pencapaian tujuan dan untuk melaksanakan fungsi pertanggungjawaban dalam
organisasi.
Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu
komponen dari laporan tahunan. Pernyataan Needles et al (1995) dalam Ningrum
(2008) menyebutkan bahwa terdapat 7 komponen laporan tahunan, yaitu :
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1. Sambutan kepada para pemegang saham
Dalam bagian awal laporan tahunan, terdapat sambutan dari direktur utama
perusahaan yang ditujukan kepada para pemegang saham. Sambutan
tersebut menjelaskan tentang kinerja perusahaan selama periode tertentu
dan prospek perusahaan kedepannya.
2. Ikhtisar data keuangan
Ikhtisar data keuangan merupakan penyajian data keuangan penting
selama 10 tahun terakhir. Penyajian data keuangan tersebut dilengkapi
dengan grafik untuk mempermudah pengguna laporan tahunan dalam
melihat tren pergerakan keuangan perusahaan dalam 10 tahun terakhir.
Salah satu data yang disajikan dalam bagian ini adalah tingkat penjualan
bersih. Dalam bagian ini juga sering disajikan data non keuangan, seperti
jumlah toko yang dimiliki perusahaan dari periode ke periode. Hal ini
berguna untuk melihat kinerja perusahaan di masa lalu dan prospek
perusahaan di masa mendatang.
3. Laporan keuangan
Perusahaan menyajikan empat jenis laporan keuangan yang diwajibkan,
yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan
arus kas. Perusahaan menyajikan laporan keuangan secara komparatif
untuk beberapa periode. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pengguna
laporan keuangan dalam membandingkan kinerja perusahaan periode
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berjalan dengan periode-periode sebelumnya. Untuk perusahaan yang
terdiri dari beberapa anak perusahaan harus menyajikan laporan keuangan
konsolidasi.
4. Catatan atas laporan keuangan
Untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasikan
data yang disajikan dalam laporan keuangan, maka perusahaan harus
menyajikan catatan atas laporan keuangan. Secara garis besar, catatan atas
laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :
a) Ringkasan prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam
pencatatan transaksinya. Bagian ini sering disajikan pada bagian awal
catatan atas laporan keuangan atau pada bagian tersendiri sebelum
catatan atas laporan keuangan. Dalam bagian ini, perusahaan
menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi, seperti metode penilaian
persediaan, prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasi, metode
penyusutan aktiva tetap, kapitalisasi bunga, dan prinsip akuntansi
lainnya.
b) Catatan penjelasan. Terdapat bagian dalam catatan atas laporan
keuangan yang sifatnya memberikan penjelasan terperinci atas itemitem yang disajikan dalam laporan keuangan, seperti penjelasan untuk
aktiva tetap perusahaan, hutang jangka panjang, transaksi sewa guna
usaha yang dilakukan perusahaan, dan transaksi dalam mata uang asing.
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c) Catatan yang berupa informasi pelengkap. Dalam catatan atas laporan
keuangan terdapat pengungkapan informasi yang sifatnya melengkapai
informasi yang telah tersedia di laporan keuangan. Dalam FASB, salah
satu contoh informasi pelengkap yang disyaratkan untuk diungkapakan
dalam catatan atas laporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja
perusahaan per kuarter. Perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan
keuangan interim setiap kuarternya. Informasi-informasi tertentu dalam
laporan keuangan interim, seperti tingkat penjualan, harga pokok
penjualan, laba bersih, dan laba per saham, harus disajikan dalam
catatan atas laporan keuangan akhir periode.
5. Laporan pertanggungjawaban manajemen
Penyajian laporan keuangan haus disertai dengan pernyataan tanggung
jawab manajemen atas laporan keuangan dan struktur pengendalian
internal perusahaan. Dalam bagian ini, pada umumnya pihak manajemen
menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan tanggung
jawab mereka dan bahwa laporan keuangan tersebut telah melalui proses
audit.
6. Hasil diskusi dan analisis manajemen
Terdapat bagian dalam laporan tahunan yang menyajikan hasil
pembahasan dan analisis manajemen atas kondisi keuangan dan hasil
kinerja yang dicapai perusahaan. Dalam bagian ini, manajemen akan
melakukan analisis dengan membandingkan kinerja periode berjalan
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dengan beberapa periode sebelumnya. Selain itu, manajemen juga
melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi
keuangan perusahaan, seperti pengaruh hari raya terhadap tingkat
penjualan.
7. Laporan hasil audit
Auditor bertugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan yang
disajikan oleh pihak manajemen. Auditor merupakan pihak independen
yang memiliki peranan penting dalam menilai apakah laporan keuangan
telah disajikan secara wajar. Setelah pelaksanaan proses audit, auditor
akan memberikan opini terhadap penyajian laporan keuangan oleh
perusahaan dalam sebuah laporan hasil audit. Laporan tersebut harus
disajikan bersama laporan keuangan sebagai bukti bahwa laporan
keuangan tersebut telah melalui proses audit.
Peranan informasi laporan tahunan menurut Widianingsih (2007) menyatakan
bahwa laporan tahunan memiliki keunggulan dibandingkan dengan sumber
informasi lain, diantaranya adalah :
1.

Memberi informasi tentang sebuah perusahaan secara fisik

2.

Memuat laporan keuangan yang pada umumnya telah diaudit oleh
auditor independen dan memperoleh jaminan kewajaran.
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3.

Laporan yang dipublikasikan bisa diperoleh dengan biaya yang rendah
mengingat perusahaan yang go public wajib memberikan laporan
tahunan.

4.

Bapepam mempunyai peraturan tentang kewajiban menerbitkan
laporan tahunan dengan batas waktu tertentu, sedangkan sumber
informasi lainnya tidak ada peraturan yang pasti.

2.1.5 Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan
Informasi yang diungkap dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi
pengungkapan wajib (mandatory disclosures) dan pengungkapan sukarela
(voluntary disclosures). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi
yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan
informasi dalam laporan tahunan di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu
melalui Keputusan Ketua Bapepam No.Kep 17/PM/1995 yang selanjutnya diubah
melalui Keputusan Ketua Bapepam No.Kep 38/PM/1996. Peraturan yang lama
hanya berlaku bagi peusahaan yang tidak termasuk perusahaan menengah dan
kecil, sedangkan peraturan yang baru berlaku bagi semua perusahaan yang telah
melaukan penawaran umum dan perusahaan publik. Pengungkapan sukarela
adalah pengungkapan melebihi yang diwajibkan, dengan kata lain pengungkapan
sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan
informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk
pembuatan keputusan oleh pemakai laporan tahunannya (Noegraheni, 2005).

Analisis Faktor..., Vita Adriany, Ak.-IBS, 2009

Pengungkapan sukarela juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan
kredibilitas perusahaan karena dapat membantu investor dalam memahami
strategi bisnis manajemen.
Peraturan Nomor X.K.6 yang dikeluarkan menurut Keputusan Ketua Bapepam
No.Kep 134/BL/2006 perihal ”Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi
emiten atau perusahaan publik” menyatakan beberapa hal tentang item
pengungkapan wajib yang harus diungkapkan oleh emiten. Dalam hal mendukung
penelitian ini, maka penulis menyesuaikan dasar 33 item pengungkapan sukarela
yang dikembangkan oleh Marwata (2000) dengan Peraturan Nomor X.K.6 (2006)
tentang pengungkapan wajib, sehingga dasar penelitian sebelumnya yang
digunakan pada tahun 2000 dapat disesuaikan dengan peraturan yang terbaru
(2006) karena ada item yang pada penelitian sebelumnya masuk ke dalam item
pengungkapan sukarela, tetapi pada peraturan terbaru pada tahun 2006 item
tersebut masuk ke dalam pengungkapan wajib. Item pengungkapan sukarela yang
telah disesuaikan dan digunakan dalam penelitian ini ada 18 item dengan
perincian sebagai berikut :
1. Uraian mengenai kegunaan investasi atau pengeluaran modal yang telah
dan atau yang akan dilaksanakan.
2. Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi
dan kontrak-kontrak penjualan yang akan direalisasikan di masa yang akan
datang.
3. Informasi mengenai pesaing dapat secara kualitatif maupun kuantitatif.
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4. Uraian mengenai analisis pesaing dapat secara kualitatif maupun
kuantitatif.
5. Statement perusahaan atau uraian mengenai pemberian kesempatan kerja
yang sama tanpa memandang suku, agama dan ras.
6. Informasi mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan kerja di
lingkungan kerja.
7. Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam
recruitment tenaga kerja dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk
mengatasi masalah tersebut.
8. Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian kapasitas yang
dicapai oleh perusahaan pada masa yang akan datang.
9. Informasi mengenai manajer senior yang dapat meliputi nama,
pengalaman, dan tanggung jawabnya.
10. Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio rentabilitas,
likuiditas, dan solvabilitas untuk 6 tahun atau lebih.
11. Informasi yang merinci jumlah yang dibelanjakan untuk karyawan yang
dapat meliputi gaji dan upah, tunjangan dan pemotongan.
12. Informasi mengenai nilai tambah dapat secara kualitatif maupun
kuantutatif.
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13. Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang dibayarkan kepada
dewan komisaris dan direksi
14. Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam komponen tetap dan
variabel.
15. Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada masa
sekarang dan atau pada masa yang akan datang.
16. Informasi mengenai tingkat imbal hasil atau return yang diharapkan
terhadap sebuah proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan.
17. Informasi mengenai kemungkinan legitasi oleh pihak lain terhadap
perusahaan di masa yang akan datang.
18. Informasi mengenai pihak yang mencoba memperoleh pemilihan
substansial terhadap saham perusahaan.
Perusahaan akan selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat yang
diperolehnya dengan melakukan disclosure informasi terutama voluntary
disclosure. Menurut Suripto (1998) dalam Sudarmadji dan Sularto (2007)
menyatakan biaya pengungkapan yang harus dipertimbangkan adalah biaya
pengungkapan langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut :
a) Biaya langsung meliputi biaya pengumpulan data, biaya pemrosesan
informasi, biaya pengauditan, dan biaya penyebaran informasi.
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b) Biaya tidak langsung meliputi biaya litigasi atau biaya hukum, biaya
kerugian persaingan, dan biaya politik. Biaya litigasi timbul akibat
pengungkapan informasi yang tidak memadai atau informasi yang
menyesatkan. Biaya kerugian persaingan terjadi apabila informasi yang
diungkapkan melemahkan daya saing perusahaan karena informasi tersebut
digunakan oleh pesaing untuk memperkuat daya saing mereka. Biaya politik
terjadi

ketika

praktik

pengungkapan

perusahaan

memicu

regulasi

pemerintah.
Disamping biaya-biaya, ada beberapa alasan yang melandasi perusahaan
kurang berminat menambah disclosure informasi keuangan sebagai berikut :
1.

Disclosure akan membantu para pesaing dan merugikan pemegang saham.

2.

Disclosure yang lengkap akan meberikan keuntungan kepada serikat
pekerja dalam hal tawar menawar upah.

3.

Adanya keraguan terhadap kemampuan investor dalam memahami
kebijakan dan prosedur akuntansi sehingga full disclosure akan
menyesatkan mereka.

4.

Tersedianya sumber-sumber informasi lain selain laporan keuangan yang
tersedia dengan biaya yang lebih murah.

5.

Kurangnya pengetahuan terhadap kebutuhan investor juga merupakan
alasan bagi disclosure yang terbatas.
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Jika voluntary disclosure memberikan manfaat melebihi biaya yang
dikeluarkan perusahaan, maka perusahaan akan mengungkapkannya. Berdasarkan
uraian tersebut, terdapat banyak hal yang mempengaruhi disclosure laporan
tahunan. Penelitian ini akan menguji size, leverage, profitabilitas, porsi saham
publik dan umur perusahaan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan sukarela perusahaan.

2.1.6 Pengukuran Tingkat Pengungkapan
Pengukuran tingkat pengungkapan menggunakan indeks pengungkapan.
Penelitian terdahulu yang menggunakan indeks pengungkapan untuk mengukur
tingkat pengungkapan perusahaan dibagi dalam dua kelompok, yaitu penelitian
yang menggunakan indeks pengungkapan tanpa pembobotan dan penelitian yang
menggunakan indeks pengungkapan dengan pembobotan. Kedua jenis indeks
pengungkapan ini dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti atau dikembangkan
lembaga tertentu.
Dari beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang
pengungkapan wajib menggunakan indeks pengungkapan tanpa pembobotan,
sedangkan penelitian tentang pengungkapan sukarela terbagi menjadi dua
kelompok yaitu menggunakan indeks pengungkapan tanpa pembobotan dan
menggunakan indeks pengungkapan dengan pembobotan.
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Cara pengukuran luas pengungkapan dengan pembobotan digunakan dalam
beberapa penelitian sebelumnya, misalnya Amalia (2005) dan Rahayu (2007)
sedangkan pengukuran dengan tanpa pembobotan dilakukan oleh Murtanto dan
Elvina (2000), Amalia (2005), Rahayu (2007) dan Widianingsih (2007). Untuk
penelitian ini, penulis menggunakan cara pengukuran indeks pengungkapan tanpa
pembobotan dengan daftar item pengungkapan sukarela yang digunakan oleh
penelitian terdahulu, Widianingsih (2007) yang lebih dahulu dikembangkan oleh
Marwata (2000).

2.1.7 Penelitian Terdahulu
Murtanto dan Elvina (2000) melakukan penelitian terhadap pengaruh
karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan
50 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun
1999. Mengukur indeks pengungkapan sukarela dengan metode tanpa pemobotan
dengan daftar item pengungkapan sukarela yang dikembangkan menurut literatur
(Susanto & Choi dan Mueller, 1992a, 1992b; Meek et al, 1995). Hasil uji F
membuktikan bahwa model regresi tidak bisa dipakai untuk memprediksi indeks
skor pengungkapan dan hasil uji t menjelaskan bahwa luasnya pengungkapan
sukarela tidak dipengaruhi oleh size, leverage, likuiditas, basis perusahaan,
aktivitas penerbitan saham, dan kelompok industri.
Marwata (2001) menguji hubungan antara kualitas pengungkapan perusahaan
dalam laporan tahunan dan karakteristik perusahaan. Penelitian ini menggunakan
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daftar item yang digunakan oleh Suripto (1998). Hasil pengujian menunjukkan
bahwa besar perusahaan dan penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya berkaitan
positif secara signifikan dengan kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan
tahunan. Penelitian ini tidak menemukan kaitan yang secara signifikan antara
kualitas pengungkapan laporan tahunan dengan variabel ungkitan, likuiditas, basis
perusahaan, umur perusahaan di bursa, dan struktur kepemilikan perusahaan.
Amalia (2005) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan
sukarela pada laporan tahunan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.
Data penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEJ pada tahun 2003. Faktor – faktor yang diteliti dalam penelitian tersebut
adalah ukuran perusahaan, rasio leverage, basis perusahaan, struktur kepemilikan,
umur perusahaan, perubahan rasio laba terhadap ekuitas (PROE), dan rasio nilai
pasar terhadap

nilai buku

ekuitas

(PBV).

Model perhitungan indeks

pengungkapan sukarela menggunakan dua model yaitu model I - indeks
pengungkapan dengan pembobotan dan model II - indeks pengungkapan tanpa
pembobotan. Hasil uji t untuk model I membuktikan bahwa size dan struktur
kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela
pada laporan tahunan sedangkan leverage, basis perusahaan, umur perusahaan,
PROE dan PBV tidak berpengaruh signifikan, sedangkan uji t model II
membuktikan hal yang sama dengan model I walaupun perhitungan indeks
pengungkapan yang digunakan berbeda.
Noegraheni (2005) menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap
kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan untuk industri non

Analisis Faktor..., Vita Adriany, Ak.-IBS, 2009

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sampai dengan tahun 2000.
Karakteristik perusahaan yang diuji adalah ukuran perusahaan, rasio likuiditas,
rasio ungkitan, basis perusahaan dan penerbitan sekuritas tahun berikutnya. Hasil
uji F membuktikan bahwa variabel bebas ukuran perusahaan, rasio likuiditas,
rasio ungkitan, basis perusahaan dan penerbitan sekuritas tahun berikutnya dapat
secara simultan mempengaruhi kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan
tahunan. Hasil uji t membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan penerbitan
sekuritas tahun berikutnya yang berpengaruh secara signifikan dan positif
terhadap kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.
Almilia dan Retrinasari (2007) menguji analisis pengaruh karakteristik
perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2001-2004. Karakteristik
perusahaan yang diuji adalah rasio likuiditas, rasio leverage, net profit margin,
ukuran perusahaan dan status perusahaan. Pengujian dalam penelitian ini
menggunakan 3 model, dalam uji t untuk model regresi I membuktikan bahwa
hanya net profit margin saja yang tidak berpengaruh signifikan terhadap
kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan. Uji t model regresi II
membuktikan bahwa semua karakteristik perusahaan yang diuji (likuiditas,
leverage, net profit margin, size dan status perusahaan) tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan,
sedangkan untuk model regresi III membuktikan bahwa rasio leverage dan net
profit margin saja yang tidak berpengaruh secara siginfikan.
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Fitriani dan Sudarsono (2007) meneliti disclosure index laporan tahunan tahun
2004 semua emiten di BEJ. Hasil penelitiannya adalah item disclosure pada
laporan tahunan emiten yang mendapatkan perhatian paling besar adalah laporan
keuangan (100%), sedangkan item penelitian dan pengembangan (Litbang)
merupakan item yang paling sedikit diungkap oleh emiten yaitu sebesar 5,74%.
Demikian juga untuk pengujian hipotesis yang dilakukan telah membuktikan
bahwa terdapat perbedaan disclosure index yang signifikan pada laporan tahunan
2004 antara emiten sektor manufaktur dengan emiten sektor rill di BEJ.
Selanjutnya juga pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat perbedaan
disclosure index yang signifikan pada laporan tahunan 2004 antara emiten BUMN
dengan emiten non-BUMN.
Rahayu (2007) mengukur luas pengungkapan sukarela perusahaan manufaktur
pada tahun 2005 dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan dan
digunakan Khomsiyah (2005) yang berjumlah 49 item dan cara pengukurannya
menggunakan metode dengan pembobotan dan tidak dengan pembobotan. Hasil
penelitian tersebut tidak bisa membuktikan adanya pengaruh tingkat ketaatan
pengungkapan wajib dan luas pengungkapan sukarela secara bersama-sama
terhadap kualitas laba yang diukur dengan ERC.
Sudarmadji dan Sularto (2007) meneliti pengaruh ukuran perusahaan,
profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap luas voluntary
disclosure laporan keuangan tahunan. Data yang diuji adalah laporan tahunan
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2004. Hasil uji F
menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe
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kepemilikan secara simultan tidak berpengaruh terhadap mempengaruhi luas
voluntary disclosure laporan keuangan tahunan, sedangkan uji t tidak bisa
membuktikan bahwa keempat variabel independen tersebut mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap voluntary disclosure laporan keuangan tahunan.
Widianingsih (2007) meneliti likuiditas, leverage, profitabilitas, saham publik
dan umur perusahaan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan
sukarela semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ sampai dengan
tahun 2003. Mengukur indeks pengungkapan sukarela dengan metode tanpa
pembobotan yang dikembangkan oleh Marwata (2000), dan hasil penelitian
menunjukkan variabel likuiditas, profitabilitas, porsi saham publik serta umur
perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela
sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan dengan luas pengungkapan
sukarela. Selain itu, terdapat hasil penelitian bahwa kelima faktor tersebut
berpengaruh

sebesar

38,9%

terhadap

pengungkapan

sukarela

laporan

tahunan, sedangkan 61,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan
ke dalam penelitian tersebut.
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2.2

KERANGKA PEMIKIRAN
Variabel Independen
Size (X1)

Variabel Dependen

Leverage (X2)
Profitabilitas (X3)

Pengungkapan
Sukarela
(Y)

Porsi (X4)

Umur (X5)

Pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong
suatu perusahaan tersebut untuk mengungkapkan informasi lebih dari yang
diwajibkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah :
1. Ukuran perusahaan (size)
Pada umumnya perusahaan yang besar mengungkapkan lebih banyak
informasi dibandingkan perusahaan yang kecil. Terdapat beberapa
penjelasan mengenai pengaruh size terhadap luas pengungkapan.
Perusahaan besar mungkin mempunyai biaya produksi informasi yang
lebih rendah yang berkaitan dengan pengungkapan mereka. Perusahaan
besar mungkin juga lebih kompleks dan lebih mempunyai dasar pemilikan
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yang luas dibanding perusahaan kecil (Cooke, 1989 dalam Murtanto dan
Elvina, 2005). Perusahaan besar lebih mungkin mempunyai beragam
produk dan beroperasi di berbagai wilayah, termasuk luar negeri.
Perusahaan besar lebih mungkin merekrut karyawan dengan keahlian
tinggi yang diperlukan untuk menerapkan sistem pelaporan manajemen
yang canggih sehingga dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas.
Lebih banyak pemegang saham perusahaan juga memerlukan lebih banyak
pengungkapan karena tuntutan dari para pemegang saham dan analis.
Semua alasan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan besar mempunyai
insentif untuk memberikan pengungkapan sukarela secara lebih luas.
2. Leverage
leverage penting untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi semua
hutang-hutangnya. Perusahaan yang mempunyai proporsi utang lebih
banyak dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan
yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai leverage
tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi
krediturnya (Suripto, 1999 dalam Amalia, 2007). Pemberian informasi
yang lebih banyak ini bertujuan untuk memudahkan perolehan tambahan
dana dengan biaya murah baik dari perolehan hutang maupun dari
penerbitan saham, untuk program pendanaan berikutnya.
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3. Profitabilitas
Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) pada tingkat
penjualan, aset, dan modal. Ada tiga rasio yang dapat digunakan dalam
rasio profitabilitas, yaitu rasio profit margin, return on asset (ROA), dan
return on equity (ROE). Net Profit margin mengukur sejauh mana
perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu.
Binsar dan Lusy (2004) dalam Widianingsih (2007) mengungkapkan
bahwa profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk
memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin meyakinkan
investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi
terhadap manajemen.
4. Saham publik
Ainun dan Fuad (2000) dalam Widianingsih (2007) menyatakan bahwa
adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar
dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Hal ini
dikarenakan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang
perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk
dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin luas.
5. Umur perusahaan
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Marwata (2001) mengungkapkan umur perusahaan diperkirakan memiliki
hubungan positif dengan kualitas pengungkapan sukarela. Alasan yang
mendasarinya adalah bahwa perusahaan yang berumur lebih tua memiliki
pengalaman lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan.
Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih
mengetahui kebutuhan konstituennya akan informasi tentang perusahaan.
Perusahaan semacam itu, dengan demikian akan mengungkapkan
informasi yang dianggap berguna meskipun tidak dipersyaratkan oleh
peraturan.

2.2.1 Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indeks pengungkapan sukarela.
Variabel ini mengukur berapa banyak butir laporan keuangan yang material yang
diungkapkan oleh perusahaan. Pengukuran yang digunakan adalah item-item
pengungkapan sukarela yang dikembangkan oleh Marwata (2000) dan pernah
digunakan dalam penelitian sebelumnya Widianingsih (2007) yaitu sebanyak 33
item yang setelah disesuaikan dengan peraturan nomor X.K.6 dari Bapepam
menjadi 18 item. Dari item-item tersebut dibuat scoring dengan cara sebagai
berikut :
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1. Item pengungkapan sukarela diberi skor 1 jika diungkapkan dan skor 0
jika tidak diungkapkan.
2. Luas pengungkapan sukarela diukur dengan menggunakan rumus :
Indeks = Jumlah skor pengungkapan yang dipenuhi
Jumlah skor maksimal

2.2.2 Variabel Independen
Ada lima variabel independen yang digunakan dalam hubungannya dengan
pengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan keuangan perusahaan publik
yaitu :
1. Ukuran perusahaan (size) diukur dengan menggunakan total aktiva
perusahaan.
2. Leverage dengan menggunakan rasio debt to equity ratio yang diukur
dengan membagi total hutang dengan ekuitas.
3. Profitabilitas dengan menggunakan rasio profit margin yang diukur dengan
membagi laba setelah pajak (earning after tax) dengan penjualan.
4. Porsi kepemilikan saham publik yang diukur dengan membagi jumlah
saham publik dengan total saham.
5. Umur perusahaan yang diukur dengan menghitung selisih antara tahun
publikasi laporan keuangan dengan tahun first issue di BEI.
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Variabel
Terukur
Variabel
Dependen
Pengungkapan
sukarela
Variabel
Independen
a) Size
perusahaan

total aktiva

b) Leverage

total hutang/ekuitas

c) Profitabilitas
d) Porsi saham
publik
e) Umur
perusahaan

EAT/Penjualan
Rasio
Sekunder
Jumlah saham
publik/total saham
Rasio
Sekunder
Selisih antara tahun
publikasi
Nominal Sekunder
dengan tahun first issue

Indikator

Sumber
Data

Skala

Nominal Sekunder

Nominal Sekunder
Rasio

Sekunder

Instrumen

Laporan
tahunan

Laporan
keuangan
Laporan
keuangan
Laporan
keuangan
Laporan
keuangan
Laporan
keuangan

Tabel 2.1 PENGUKURAN VARIABEL YANG DITELITI

2.3

HIPOTESIS

Hipotesis yang diajukan penulis untuk melihat pengaruh size, leverage,
profitabilitas, porsi kepemilikan publik dan umur perusahaan secara simultan
terhadap pengungkapan sukarela adalah sebagai berikut :
Ho1

:

size, leverage, profitabilitas, porsi kepemilikan publik dan umur
perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
sukarela laporan tahunan.

Ha2

:

size, leverage, profitabilitas, porsi kepemilikan publik dan umur
perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan
sukarela laporan tahunan.
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Adapun terdapat pengembangan hipotesis yang digunakan untuk menguji
pengaruh variabel independen secara parsial terhadap pengungkapan sukarela
yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
Ukuran Perusahaan
Ho2

:

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
sukarela laporan tahunan.

Ha2

:

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela
laporan tahunan.

Leverage
Ho3

:

Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan
tahunan.

Ha3

:

Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan
tahunan.

Profitabilitas
Ho4

:

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela
laporan tahunan.

Ha4

:

Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan
tahunan.
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Porsi kepemilikan publik
Ho5

:

Porsi kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
sukarela laporan tahunan.

Ha5

:

Porsi kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan
sukarela laporan tahunan.

Umur perusahaan
Ho6

:

Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela
laporan tahunan.

Ha6

:

Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela
laporan tahunan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estat yang terdartar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 1 tahun yaitu tahun 2007. Dalam penelitian ini terdapat 29 perusahaan
properti dan real estat yang digunakan.

3.2

METODE PENGUMPULAN DATA

3.2.1 Data yang Dihimpun
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa
laporan tahunan emiten sektor properti dan real estat beserta pengungkapannya
yang diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan beberapa website
perusahaan properti dan real estat.
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3.2.2 Metode Pengambilan Sampel
Penarikan sampel berdasarkan metode purposive judgement sampling yaitu
tipe pemilihan secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan
pertimbangan tertentu. Kriterianya adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk perusahaan
sektor properti dan real estat per 31 Desember 2007.
2. Menerbitkan laporan tahunan yang telah diaudit tahun 2007
3. Perusahaan yang memiliki data lengkap untuk keseluruhan variabel yaitu
laporan tahunan dan laporan keuangan per 31 Desember 2007.
Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah sampel penelitian adalah sebanyak
29 perusahaan.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :
1. Studi pustaka
Penulis membaca literatur yang berhubungan dengan pembahasan tentang
disclosure emiten.
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2. Download
Data berupa laporan tahunan dan laporan keuangan diperoleh dari website
(www.idx.co.id) dan website perusahaan yang bersangkutan.
3. Studi lapangan
Penulis melakukan kunjungan ke Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM)
yang bertempat di lantai 1 gedung BEI.

3.3

METODE ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap,
yaitu :
1. Uji statistik deskriptif
Memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata,
standar deviasi, variance, dan maksimum, minimum, kurtosis dan skewnes
(kemencengan distribusi). Data yang diolah bisa berupa data kualitatif atau
kuantitatif (Ghozali, 2001).
2. Uji Asumsi Klasik
a) Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi
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normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi
data normal atau mendekati normal (Ghozali,2001). Untuk menguji
apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan beberapa cara
yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. Penelitian ini
menggunakan kedua cara dalam melihat normalitas data, yaitu melihat
normal probability plot dan uji Kolmogorov Smirnov.
b) Uji Multikolinieritas
Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
adanya korelasi linier di antara dua atau lebih variabel independen
(Ghozali,2001). Penelitian ini melihat multikolinearitas dari nilai VIF,
jika VIF lebih besar dari 10 maka terdapat multikolinearitas di dalam
model regresi sedangkan jika nilai VIF kurang dari 10 maka tidak
terdapat multikolinearitas di dalam model regresi.
c) Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain (Ghozali, 2001). Jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas
dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik
adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Kebanyakan data cross section mengandung situasi heteroskedastisitas
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karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran
(Ghozali, 2001). Ada dua cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas yaitu :
i. Melihat grafik plot
Mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot
antara SRESID dan ZPRED. Jika terdapat pola tertentu seperti titiktitik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang,
melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas dengan titik-titik
yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka
tidak terjadi heteroskedastisitas.
ii. Uji statistik
Ada

tiga

uji

statistik

dalam

melihat

ada

atau

tidaknya

heteroskedastisitas yaitu Uji Park, Uji Glejser, dan Uji White.
Penelitian

ini

menggunakan

Uji

Park

dalam

mendeteksi

heteroskedastisitas. Jika signifikansi hasil Uji Park lebih besar dari
0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.
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3. Pengujian Hipotesis
a) Persamaan Regresi
Pada penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji
variabel-variabel independen terhadap variasi variabel dependen.
Persamaan regresi yang digunakan adalah :
PS

= α0 + β1 ASSET + β3 LVRG + β4 PROFIT
+ β5 PORSI + β6 UMUR + 

Dalam hal ini :
PS

=

Indeks skor pengungkapan sukarela

ASSET

=

Total aktiva

LVRG

=

Rasio ungkitan (total hutang/ekuitas)

PROFIT

=

Rasio profitabilitas (EAT/Penjualan)

PORSI

=

Jumlah saham publik/total saham

UMUR

=

Selisih antara tahun publikasi dengan tahun
first issue

b) Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali ,2001). Nilai
koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R² yang kecil
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berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan
variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu
berarti

variabel-variabel

independen

memberikan

hampir

semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.
Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat
tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti
menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R² pada saat
mengevaluasi mana model regresi terbaik karena nilai Adjusted R² dapat
naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam
model.
c) Uji Signifikan
Hipotesis akan diuji dengan menggunakan regresi linear berganda
terhadap satu variabel dependen dan enam variabel independen.
Signifikansi

model

regresi

dimaksudkan

menentukan menerima atau menolak hipotesis.
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untuk

menjadi

dasar

i. Uji Koefisien Regresi serentak (Uji F)
Dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel independen
yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama dapat
mempengaruhi variabel independen.
ii. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)
Dimaksudkan untuk

menguji secara terpisah masing-masing

variabel independen dalam pengaruhnya terhadap variabel dependen.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

STATISTIK DESKRIPTIF

Pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan data masing-masing
variabel yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai
minimum dari masing-masing variabel.
Descriptive Statistics

N
voluntary
size

29

leverage
profitabilitas
porsi
umur
Valid N
(listwise)

29
29
29
29

29

Maximu
Minimum
m
Mean
,06
,39
,1497
31152154 10533371 19916978
08
748079 84373,00
,01
4,04
1,0134
,02
,44
,1310
,07
,88
,3534
1
18
8,76

Std.
Deviation
,09916
2443599807
058,542
,95825
,09533
,20501
5,416

29
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas, menunjukkan nilai rata-rata
pengungkapan sukarela dari 29 sampel perusahaan properti dan real estat adalah
sebesar 0,1497 atau sebesar 14,97% dari 18 item yang ada dengan standar
deviasinya sebesar 0,09916. Nilai terendah indeks pengungkapan sukarela laporan
tahunan adalah 0,06 yang dimiliki oleh PT Bintang Mitra Semesta Raya Tbk, PT
Citra Kebun Raya Agri Tbk, PT Intiland Tbk, PT Duta Pertiwi Tbk, PT Perdana

Analisis Faktor..., Vita Adriany, Ak.-IBS, 2009

Gapura Prima Tbk, PT Jaka Inti Realtindo Tbk, PT Dayaindo Resources
International Tbk, PT Lamicitra Nusantara Tbk, PT Laguna Cipta Griya Tbk, PT
Indonesia Prima Property Tbk, PT Pudjiadi Prestige Tbk, PT Ristia Bintang
Mahkotasejati Tbk. Hal ini berarti pengungkapan sukarela yang paling sedikit
diungkap perusahaan adalah hanya satu item dari 18 item yang digunakan dalam
penelitian ini dan perusahaan yang sedikit mengungkapkan informasi secara
sukarela berjumlah 12 perusahaan. Nilai terbesar pengungkapan sukarela adalah
0,39 yang berarti pengungkapan sukarela yang paling banyak diungkap
perusahaan berjumlah 7 item dari 18 item yang digunakan dan perusahaan yang
paling banyak mengungkapkan secara sukarela adalah PT Bakrieland Tbk karena
pada tahun 2007 PT Bakrieland Tbk meraih pencapaian luar biasa yang
ditunjukkan melalui peningkatan penjualan sebesar 99% serta peningkatan
pendapatan bersih sebesar 99% . Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Bakrieland
Tbk mampu menunjukkan kepemimpinannya di pasar industri properti dan real
estat, selain itu dilihat dari komposisi pemegang saham publik PT Bakrieland Tbk
yang sebesar 60,50% pada tahun 2007, menujukkan bahwa banyak kepentingan
publik yang harus dipenuhi oleh perusahaan yaitu berupa pengungkapan informasi
sukarela tentang perusahaan dalam laporan tahunan PT Bakrieland Tbk, karena
butir-butir informasi yang diungkapkan harus lebih luas daripada yang diwajibkan
sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan oleh para
pemegang saham.
Nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan (size) yang diukur dari total aktiva
perusahaan properti dan real estat adalah sebesar Rp 1.991.697.884.373 dengan
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standar deviasi sebesar Rp 2.443.599.807.058,542. Nilai terendah variabel ukuran
perusahaan (size) adalah Rp 3.115.215.408 yang dimiliki oleh PT Pakuwon Jati
Tbk sedangkan nilai terbesar variabel ukuran perusahaan (size) adalah sebesar
Rp 10.533.371.748.079 dimiliki oleh PT Lippo Karawaci Tbk.
Nilai rata-rata variabel leverage perusahaan properti dan real estat tahun 2007
adalah 1,0134 dengan standar deviasi sebesar 0,95825. Nilai terendah variabel
leverage perusahaan properti dan real estat tahun 2007 adalah sebesar 0,01 yang
dimiliki oleh PT Bintang Mitra Semesta Raya Tbk sedangkan nilai terbesar
variabel leverage adalah sebesar 4,04 dimiliki oleh PT Duta Anggada Realty Tbk.
Nilai rata-rata variabel profitabilitas perusahaan properti dan real estat tahun
2007 adalah 0,1310 dengan standar deviasi sebesar 0,09533. Nilai terendah
variabel leverage adalah sebesar 0,02 yang dimiliki oleh PT Bintang Mitra
Semesta Raya Tbk sedangkan nilai terbesar variabel profitabilitas adalah sebesar
0,44 dimiliki oleh PT Suryainti Permata Tbk.
Nilai rata-rata variabel porsi kepemilikan publik perusahaan properti dan real
estat tahun 2007 adalah 0,3534 dengan standar deviasi 0,20501. Nilai terendah
variabel porsi kepemilikan publik adalah sebesar 0,07 yang dimiliki oleh PT
Lamicitra Nusantara Tbk sedangkan nilai terbesar variabel porsi kepemilikan
publik adalah sebesar 0,88 dimiliki oleh PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.
Nilai rata-rata variabel umur perusahaan properti dan real estat tahun 2007
adalah 8,76 tahun dengan standar deviasi 5,416. Nilai terendah variabel umur
perusahaan adalah sebesar 1 tahun yang dimiliki oleh PT Alam Sutera Realty Tbk,
PT Bukit Darmo Property Tbk, PT Sentul City Tbk, PT Cowell Development
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Tbk, PT Ciputra Property Tbk, PT Perdana Gapura Prima Tbk dan PT Laguna
Cipta Griya Tbk sedangkan nilai terbesar variabel umur perusahaan adalah
sebesar 18 tahun dimiliki oleh PT Pakuwon Jati Tbk.

4.1.1 Analisis Tingkat Pengungkapan Sukarela
Unit

analisis

tingkat

pengungkapan

sukarela

adalah

berupa

indeks

pengungkapan sukarela laporan tahunan periode 2007. Data laporan tahunan yang
diambil berupa laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan properti dan real
estat tahun 2007. Analisis tingkat pengungkapan sukarela berisi tabel tingkat
prosentase item sukarela yang diungkapkan dari 29 sampel perusahaan (lampiran
2). Dasar item-item pengungkapan sukarela yang digunakan adalah berasal dari
33 item yang dikembangkan sebelumnya oleh penelitian Marwata (2000) dan
disesuaikan dengan Peraturan Nomor X.K.6 yang dikeluarkan menurut Keputusan
Ketua Bapepam No.Kep 134/BL/2006 perihal ”kewajiban penyampaian laporan
tahunan bagi emiten atau perusahaan publik” yang menyatakan beberapa hal
tentang item pengungkapan wajib yang harus diungkapkan oleh emiten sehingga
didapatkan 18 item pengungkapan sukarela yang digunakan dalam penelitian ini.
Adapun tingkat prosentase pengungkapan sukarela yang dihasilkan dari analisis
tingkat pengungkapan sukarela 29 perusahaan properti dan real estat yang
dilampirkan di lampiran 2.
Dilihat dari jabaran tingkat prosentase pengungkapan sukarela di lampiran 2,
item pengungkapan sukarela yang banyak diungkapkan oleh 29 sampel
perusahaan properti dan real estat adalah (1) item tentang informasi mengenai
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pesanan-pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi dan (2) item tentang kontrakkontrak penjualan yang akan direalisasikan di masa yang akan datang sebesar
62,07% atau 18 perusahaan yang mengungkapkannya dari 29 sampel perusahaan.
Item pengungkapan sukarela yang sedikit diungkapkan oleh perusahaan adalah
(1) item tentang informasi mengenai manajer senior yang dapat meliputi nama,
pengalaman, dan tanggung jawabnya (2) informasi yang merinci jumlah yang
dibelanjakan untuk karyawan yang dapat meliputi gaji dan upah, tunjangan dan
pemotongan (3) Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang dibayarkan
kepada dewan komisaris dan direksi. Jadi, item tersebut diungkapkan sebesar
3,45% atau satu perusahaan saja yang mengungkapkan item tersebut dari 29
sampel perusahaan property dan real estat.
Item pengungkapan sukarela yang tidak sama sekali diungkapkan secara
sukarela oleh 29 sampel perusahaan adalah (1) item tentang statement perusahaan
atau uraian mengenai pemberian kesempatan kerja yang sama tanpa memandang
suku, agama dan ras (2) uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi
perusahaan dalam recruitment tenaga kerja dan kebijakan-kebijakan yang
ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut (3) ringkasan statistik keuangan yang
meliputi rasio-rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas untuk 6 tahun atau
lebih (4) informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam komponen tetap
dan variabel (5) uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada
masa sekarang dan atau pada masa yang akan datang (6) informasi mengenai
kemungkinan legitasi oleh pihak lain terhadap perusahaan di masa yang akan
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datang dan Informasi mengenai pihak yang mencoba memperoleh pemilihan
substansial terhadap saham perusahaan.

4.2

UJI ASUMSI KLASIK

4.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel
terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal (Ghozali,
2001). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau
mendekati normal. Untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal
atau tidak digunakan metode Kolmogorov Smirnov. Data dikatakan terdistribusi
normal, jika nilai signifikansi dari model yang diuji memiliki probabilitas > 5%.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
voluntary
29

N
Mean

Normal
Parameters(a,b)
Std.
Deviation

Most Extreme
Differences

Absolute

Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.

size
29
19916
97884
,1497
373,0
0
24435
99807
,09916
058,5
42

leverage
29

profitabi
litas
29

porsi
29

umur
29

1,0134

,1310

,3534

8,76

,95825

,09533

,20501

5,416

,231

,208

,149

,149

,127

,165

,231
-,183
1,243
,091

,207
-,208
1,119
,163

,149
-,148
,804
,537

,149
-,122
,804
,537

,127
-,083
,684
,738

,165
-,128
,891
,406

Tabel 4.2 Uji Normalitas Data dengan Kolmogorov Smirnov
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Dilihat dari hasil pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov
Smirnov (K-S) menjelaskan bahwa hasil uji normalitas mempunyai signifikansi
statistik > 0,05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2001). Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi adanya korelasi linier di antara dua atau lebih
variabel bebas.
Multikolinieritas terjadi apabila antara X1,X2 dan Xk ada yang memiliki
korelasi tinggi. Multikolinieritas dilihat dari nilai toleransi dan variation inflation
factor (VIF) yang diperoleh, dimana apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka
dinyatakan terjadi masalah multikoliniearitas. Selanjutnya dipaparkan hasil SPSS
tentang nilai VIF sebagai berikut :
Coefficients(a)
Mode
l

1

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
(Constant)

size
leverage
profitabilit
as
porsi
umur

,048
1,61E014
-,005

,044

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta

Collinearity Statistics
Tolerance

1,090

,287

VIF

,000

,397

2,520

,019

,834

1,199

,016

-,047

-,296

,770

,819

1,221

,318

,153

,306

2,076

,049

,951

1,051

,153

,077

,317

1,989

,059

,813

1,230

-,002

,003

-,134

-,856

,401

,843

1,186

a Dependent Variable: voluntar

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tidak satupun variabel bebas yang
mempunyai nilai VIF lebih besar dari 10. Hal ini berarti dalam model regresi tidak
mengandung masalah multikoliniearitas.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa
cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu salah satunya
dengan melihat grafik scatterplot. Dasar analisis dengan menggunakan scatterplot
adalah jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas,
serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak
terjadi heteroskedastisitas.

Scatterplot
Dependent Variable: voluntary

Regression
Studentized
Residual

2
1
0
-1
-2
-2

-1

0

1

2

Regression Standardized
Predicted Value

Gambar 4.4 Scatterplot
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3

Dari gambar scatterplot di atas ini terlihat titik-titik menyebar secara acak serta
tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga
model regresi layak dipakai untuk memprediksi voluntary disclosure berdasarkan
variabel bebasnya yaitu size, leverage, profitabilitas, porsi dan umur. Selain
melihat scatterplot, dapat digunakan juga uji statistik dalam menguji
heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji Park dalam menguji
heteroskedastisitas, hasil yang diperoleh sebagai berikut :
Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

-4,888

1,437

1,42E-013

,000

,405

,581

7,184

porsi
umur

size
leverage
profitabilitas

t

Sig.

Beta
-3,402

,009

,239

,566

,587

,285

,697

,506

6,004

,410

1,196

,266

,429

2,266

,074

,189

,855

-,043

,084

-,185

-,512

,622

a Dependent Variable: LnU2i

Tabel 4.5 Hasil Uji Park

Syarat tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi pada Uji Park
adalah jika syarat signifikansi > 0,05 dapat terpenuhi. Hasil Uji Park di atas dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga
model regresi layak dipakai untuk memprediksi voluntary disclosure berdasarkan
variabel bebasnya yaitu size, leverage, profitabilitas, porsi dan umur.
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4.3

PENGUJIAN HIPOTESIS

4.3.1 Koefisien Determinasi
Hasil output SPSS yang berkaitan dengan nilai koefisien determinasi adalah
berupa nilai Adjusted R², dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :
Model Summary(b)
Adjusted R
Model
R
R Square
Square
1
,725(a)
,525
,422
a Predictors: (Constant), umur , profitabilitas, porsi , size, leverage
b Dependent Variable: voluntary

Std. Error of the
Estimate
,07540

Tabel 4.6 Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (Goodness of fit), yang dinotasikan dengan Adjusted R²
merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Koefisien determinasi
mencerminkan kemampuan variabel independen. Hasil olah data komputer
dengan program pengujian statistik diperoleh nilai Adjusted R² sebesar 0,422 yang
artinya probabilitas pengungkapan sukarela laporan tahunan dapat diterangkan
oleh variabel size, leverage, profitabilitas, porsi saham publik dan umur
perusahaan dengan prosentase sebesar 42,2% sedangkan sisanya sebesar 57,8%
diterangkan oleh variabel yang lain seperti likuiditas perusahaan, kelompok
industri dan penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya.
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4.3.2 Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji F)
Dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang
digunakan dalam model regresi secara bersama-sama dapat mempengaruhi
variabel dependen. Hasil uji F hasil olah data program pengujian statistik dapat
dilihat di bawah ini :
ANOVA(b)

Model
1

Regression
Residual

Sum of
Squares
,145

df

,131

5

Mean Square
,029

23

,006

F
5,084

Sig.
,003(a)

Total

,275
28
a Predictors: (Constant), umur , profitabilitas, porsi , size, leverage
b Dependent Variable: voluntary

Tabel 4.7 Hasil Uji F

Pada tabel ANOVA dipaparkan nilai F sebesar 5,084 dengan nilai signifikansi
< 5% maka disimpulkan bahwa kelima variabel independen berpengaruh secara
simultan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan properti dan real estat yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4.4.3 Uji t
Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel size, leverage, profitabilitas,
porsi dan umur perusahaan secara individual berpengaruh terhadap pengungkapan
sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007.
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Hasil uji hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela
laporan tahunan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Variabel
Size

Koefisien
0,0000000000000161

Signifikansi
0,019

Leverage

-0,005

0,770

Profitabilitas

0,318

0,049

Porsi

0,153

0,059

Umur

-0,002

0,401

Ho
Ditolak
Tidak dapat
ditolak
Ditolak
Tidak dapat
ditolak
Tidak dapat
ditolak

Tabel 4.8 Hasil Uji t

4.4.3.1 Uji t Pengaruh Size Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan
Tahunan Perusahaan Properti dan Real Estat yang Terdaftar di BEI.
Hasil olah data uji t, pengaruh variabel size perusahaan terhadap
pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real estat yang
terdaftar di BEI diperoleh dari nilai koefisiensi 0,0000000000000161 dengan nilai
signifikansi 0,019 menunjukkan berada di daerah Ho ditolak atau Ha tidak dapat
ditolak. Dapat disimpulkan bahwa size berpengaruh positif secara signifikan
terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real
estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tingkat kepercayaan
95%. Sejalan dengan pengembangan teori di kerangka pemikiran bahwa
perusahaan besar mempunyai biaya produksi informasi yang lebih rendah untuk
mengungkapkan informasi secara sukarela, karena perusahaan besar yang
mempunyai sumber daya yang besar akan melakukan pengungkapan lebih luas
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dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal yang
sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak
eksternal seperti investor dan kreditur, sehingga tidak memerlukan biaya yang
besar untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Selain itu, perusahaan
besar lebih mempunyai beragam produk dan beroperasi di berbagai wilayah,
termasuk luar negeri dan lebih mungkin merekrut karyawan dengan keahlian
tinggi yang diperlukan untuk menerapkan sistem pelaporan manajemen yang
canggih sehingga dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas. Semua alasan
tersebut menunjukkan bahwa perusahaan besar mempunyai insentif untuk
memberikan pengungkapan sukarela secara lebih luas. Hasil penelitian ini
konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marwata (2001),
Amalia (2005), dan Noegraheni (2005) yang menyatakan bahwa size perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

4.4.3.2 Uji t Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan
Tahunan Perusahaan Properti dan Real Estat yang Terdaftar di BEI.
Dari hasil olah data uji t, pengaruh variabel leverage terhadap pengungkapan
sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di BEI
diperoleh nilai koefisien regresi variabel leverage adalah -0,005 dengan nilai
signifikansi 0,770 menunjukkan berada pada daerah penolakan Ha atau Ho tidak
dapat ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh
negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan.
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Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat leverage perusahaan
properti dan real estat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
pengungkapan sukarela perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) dengan tingkat kepercayaan 95%. Dalam teori keagenan,
perusahaan dengan leverage tinggi juga punya biaya keagenan yang tinggi,
sehingga untuk mengurangi biaya keagenan, perusahaan akan mengungkapkan
informasi lebih luas (Marina, 2005). Meskipun secara statistik tidak signifikan,
yang menarik adalah arah hubungannya berlawanan dari yang diprediksikan, yaitu
rasio leverage dan luas pengungkapan sukarela berhubungan negatif. Penjelasan
yang mungkin atas fenomena ini adalah bahwa perusahaan memiliki mekanisme
lain untuk mengurangi biaya keagenan selain dari pengungkapan informasi dalam
laporan tahunan (Marwata, 2001). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Murtanto dan Elvina (2000), Marwata (2001),
Amalia (2005), Noegraheni (2005), Sudarmadji dan Sularto (2007) dan
Widianingsih (2007) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh
terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

4.4.3.3 Uji t Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan
Tahunan Perusahaan Properti dan Real Estat yang Terdaftar di BEI.
Dari hasil olah data uji t pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan
sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di BEI
diperoleh nilai koefisiensi 0,318 dengan nilai signifikansi 0,049 menunjukkan
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berada pada daerah Ha tidak dapat ditolak atau Ho ditolak. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa profitabilitas mempunyai hubungan positif dan
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan
properti dan real estat yang terdaftar di BEI dengan tingkat kepercayaan 95%.
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Widianingsih (2007) yang
menyatakan bahwa net profit margin (rasio yang digunakan untuk menghitung
profitabilitas dalam penelitian ini) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kelengkapan pengungkapan sukarela. Penelitian ini juga mendukung teori yang
dikemukakan oleh Amilia dan Retrinasari (2007) bahwa profit margin yang tinggi
akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terinci,
sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan
kompensasi terhadap manajemen.

4.4.3.4 Uji t Pengaruh Porsi Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan Sukarela
Laporan Tahunan Properti dan Real Estat yang Terdaftar di BEI.
Dari hasil olah data uji t pengaruh porsi kepemilikan publik terhadap
pengungkapan sukarela perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di BEI
diperoleh nilai koefisiensi 0,153 dengan nilai signifikansi 0,059 menunjukkan
berada pada daerah penolakan Ha atau Ho tidak dapat ditolak. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa porsi kepemilikan saham publik mempunyai hubungan
positif dengan tingkat pengungkapan sukarela namun tidak berpengaruh
signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan properti dan real
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estat yang terdaftar di BEI dengan tingkat kepercayaan 95%. Semakin besar
adanya kepemilikan publik di suatu perusahaan maka semakin banyak pula
informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan oleh pihak manajemen
perusahaan karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang
perusahaan. Di lain pihak, ada dorongan bagi manajemen untuk selektif dalam
melakukan pengungkapan informasi karena pengungkapan informasi mengandung
biaya. Manajemen hanya akan mengungkapkan informasi jika manfaat yang
diperoleh dari pengungkapan melebihi biaya pengungkapan informasi tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa porsi kepemilikan publik tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, hal ini dimungkinkan karena
manajemen selama ini merasa kurang mendapatkan manfaat dan hanya
memperoleh biaya yang besar saja dari adanya pengungkapan sukarela, sehingga
besarnya

porsi

kepemilikan

publik

tidak terlalu

berpengaruh

terhadap

pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Marwata (2001) dan
Sudarmadji dan Sularto (2007) dimana hasil penelitian sebelumnya secara statistik
menunjukkan bahwa porsi kepemilikan publik tidak signifikan mempengaruhi
luas pengungkapan sukarela perusahaan. Jika hasil signifikansi diukur dengan
tingkat signifikansi 90% maka hasil penelitian tentang hubungan porsi
kepemilikan publik terhadap pengungkapan sukarela yaitu berpengaruh signifikan
atau Ho ditolak, hal ini mendukung penelitian terdahulu oleh Amalia (2005) dan
Widianingsih (2007) yang menyatakan bahwa porsi kepemilikan publik
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Analisis Faktor..., Vita Adriany, Ak.-IBS, 2009

4.4.3.5 Uji t Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela
Laporan Tahunan Perusahaan Properti dan Real Estat yang Terdaftar di
BEI.
Dari hasil olah data uji t, pengaruh variabel umur perusahaan terhadap
pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real estat yang
terdaftar di BEI diperoleh nilai koefisiensi -0,002 dengan nilai signifikansi 0,401
menunjukkan berada pada daerah penolakan Ha atau Ho tidak dapat ditolak.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh
positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa besarnya umur perusahaan properti dan
real estat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela
perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
dengan tingkat kepercayaan 95%. Umur perusahaan diperkirakan memiliki
hubungan positif dengan kualitas pengungkapan sukarela. Alasan yang
mendasarinya adalah bahwa perusahaan yang berumur lebih tua memiliki
pengalaman lebih banyak dalam mempublikasikan laporan tahunan. Perusahaan
yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih mengetahui kebutuhan
konstituennya akan informasi tentang perusahaan. Hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
sukarela. Penjelasan yang mungkin atas fenomena ini adalah bahwa perusahaan
yang berumur lebih tua mungkin lebih mengerti informasi-informasi apa saja yang
sebaiknya diungkapkan dalam laporan tahunan, sehingga perusahaan tidak
mengungkapkan informasi seluas-luasnya kepada pengguna informasi melainkan
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hanya akan mengungkapkan informasi-informasi yang akan memberikan
pengaruh yang positif terhadap perusahaan. Dengan Demikian perusahaan tidak
perlu mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya. Hasil penelitian ini
konsisten dengan penelitian Marwata (2001) dan Amalia (2005).

4.4.4 Signifikansi Koefisien Regresi
Hasil dari Uji t di atas maka dapat disusun suatu persamaan regresi berganda
sebagai berikut :
PS = 0,048 + 0,0000000000000161 ASSET - 0,005 LVRG
+ 0,318 PROFIT + 0,153 PORSI - 0,002 UMUR
a) Koefisien konstanta berdasarkan hasil regresi adalah 0,048 dengan
nilai positif. Menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap
konstan, maka pengungkapan sukarela akan sebesar 0,048 satuan.
b) Koefisien regresi 0,0000000000000161 menyatakan bahwa setiap
penambahan satu milyar rupiah ASSET, maka akan menambah
tindakan

pengungkapan

sukarela

sebesar 0,0000000000000161

satuan.
c) Koefisien regresi - 0,005 menyatakan bahwa setiap penambahan satu
LVRG, maka akan mengurangi tindakan pengungkapan sukarela
sebesar 0,005 satuan.
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d) Koefisien regresi 0,318 menyatakan bahwa setiap penambahan satu
PROFIT, maka akan menambah tindakan pengungkapan sukarela
sebesar 0,318 satuan.
e) Koefisien regresi 0,153 menyatakan bahwa setiap penambahan satu
PORSI, maka akan menambah pula tindakan pengungkapan sukarela
sebesar 0,153 satuan.
f)

Koefisien regresi - 0,002 menyatakan bahwa setiap penambahan satu
UMUR, maka akan mengurangi pula tindakan pengungkapan sukarela
sebesar 0,002 satuan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada 29 sampel perusahaan yang
dipilih dari perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2007 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Faktor size, leverage, profitabilitas, porsi kepemilikan publik dan umur
perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan sukarela
perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) dengan tingkat signifikansi 95%.
2. Faktor size berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela laporan
tahunan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dengan tingkat signifikansi 95%.
3. Faktor leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan
sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tingkat signifikansi 95%.
4. Faktor profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan
tahunan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dengan tingkat signifikansi 95%.
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5. Faktor porsi saham publik tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real estat
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan signifikansi 95% tetapi
jika tingkat signifikansi 90% faktor porsi saham publik berpengaruh
signifikan terhadap pengungkapan sukarela.
6. Faktor

umur

perusahaan

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan properti dan real estat
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan signifikansi 95%.

5.2

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan biaya dan waktu sehingga penulis
memberikan beberapa saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya. Adapun
saran yang diberikan antara lain :
1. Penelitian selanjutnya dapat meneliti pengungkapan sukarela industri
lainnya seperti industri telekomunikasi, industri pertambangan dan lainlain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan item-item
pengungkapan sukarela yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
pada saat itu.
3. Rendahnya angka adjusted R² menunjukkan bahwa masih banyak faktor
lain yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela laporan
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tahunan,

maka

memasukkan

untuk

penelitian

faktor-faktor

lain

selanjutnya

untuk

diteliti

diharapkan
seperti

bisa

likuiditas

perusahaan, kelompok industri dan penerbitan sekuritas pada tahun
berikutnya.

Analisis Faktor..., Vita Adriany, Ak.-IBS, 2009

DAFTAR PUSTAKA

Almilia, Luciana Spica dan Retrinasari, Ikka. Analisis Pengaruh Karakteristik
Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. Proceeding Seminar
Nasional Inovasi dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis, FE
Universitas Trisakti Jakarta, 9 Juni 2007.
Amalia, Dessy. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela
(Voluntary Disclosure) pada Laporan Tahunan Perusahaan. Jurnal
Akuntansi Pemerintah,Vol.1, No.2, November 2005.
Fitriani, Lingga. Disclosure Index Laporan Tahunan 2004 Emiten di BEJ.
Proceeding PESAT (Psikolog, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil), Auditorium
Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus 2007.
Ghozali, Dr Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Hendriksen, Eldon S. 1997. Teori Akuntansi (jilid 2, edisi 4). Jakarta : Erlangga
Ikatan Akuntan Indonesia (2007), Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta :
Salemba Empat.
Kieso, E.Donal ; Weygandt, J.Jerry dan Warfield, D. Terry. 2002. Akuntansi
Intermediate, cetakan 10. Jakarta : Erlangga.
Marina, Anna. 2005. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Dalam Praktek di
Perusahaan Go Publik di Indonesia. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Surabaya.
Marom,

Chairol.

Pedoman

Penyajian

Laporan

Grasindo.[online] tersedia www.google.co.id

Analisis Faktor..., Vita Adriany, Ak.-IBS, 2009

Keuangan.

Jakarta

:

Marwata. Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan
Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Vol.XII. No.1,Maret 2006 : 67-87.
Murtanto

dan

Elvina.

Pengaruh

Karakteristik

Perusahaan

Terhadap

Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang
Terdaftar di BEJ. Jurnal EKOBIS Vol.6, No.1, Januari 2005.
Ningrum, Agustin Setya. 2008. Analisis Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada
Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta Tahun 2005,
Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Noegraheni,

I.

Pengaruh

Karakteristik

Perusahaan

Terhadap

Kualitas

Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Publik
Non Industri Keuangan di Bursa Efek Jakarta. Jurnal EQUITY Vol.2, No.1,
Juli – Desember 2005 :61-80
Rahayu, Sovi Ismawati. 2007. Pengaruh Tingkat Ketaatan Pengungkapan Wajib
dan Luas Pengungkapan Sukarela Terhadap Kualitas Laba (Studi pada
Perusahaan Publik Sektor Manufaktur). Jurnal SNA 11.
Sudarmadji, Ardi Murdoko dan Sularto, Lana. Pengaruh Ukuran Perusahaan,
Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas
Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. Proceeding PESAT
(Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil), Auditorium Kampus
Gunadarma, 21-22 Agustus 2007.
Suryanto, SE.Akt. Rudy. Sarbanes Oxley : Jawaban atas Berbagai Skandal
Keuangan di Amerika. [online] tersedia www. fe.elcom.umy.ac.id
Umar, Husein. Business an Introduction. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
[online] tersedia www. google.co.id

Analisis Faktor..., Vita Adriany, Ak.-IBS, 2009

Widianingsih, Yuni Pristiwati Nur.

2007. Analisis Faktor-faktor yang

Berpengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela Perusahaan Manufaktur
yang terdaftar di BEJ. Laporan Penelitian Dosen Muda STIE Swastamandiri.

Analisis Faktor..., Vita Adriany, Ak.-IBS, 2009

Lampiran 1. Ringkasan Hasil Penelitian
emiten

voluntary

size

leverage profitabilitas porsi umur

ASRI

0,11

Rp2.966.023.591.513

0,74

0,06

0,18

1

BKDP

0,28

Rp730.905.126.449

0,15

0,15

0,33

1

BKSL

0,33

Rp2.524.873.004.045

0,12

0,19

0,47

1

BMSR

0,06

Rp188.287.312.651

0,01

0,02

0,12

8

CKRA

0,06

Rp58.593.600.832

0,23

0,04

0,49

8

COWL

0,17

Rp226.300.360.587

1

0,09

0,33

1

CTRA

0,33

Rp7.484.109.406.649

0,34

0,12

0,53

13

CTRP

0,28

Rp3.534.026.576.831

0,12

0,31

0,43

1

CTRS

0,17

Rp1.921.279.990.099

0,41

0,27

0,46

8

DART

0,11

Rp2.512.971.375.460

4,04

0,21

0,24

17

DILD

0,06

Rp2.015.697.387.214

0,79

0,09

0,11

17

DUTI

0,06

Rp4.513.453.801.521

1,37

0,05

0,14

13

ELTY

0,39

Rp5.708.016.471.125

0,37

0,17

0,6

12

GMTD

0,22

Rp278.543.367.878

2,21

0,13

0,35

7

GPRA

0,06

Rp1.292.359.319.994

1,45

0,09

0,1

1

JAKA

0,06

Rp171.206.335.686

0,19

0,19

0,31

7

JRPT

0,11

Rp1.907.357.328.000

0,63

0,21

0,23

13

KARK

0,06

Rp149.825.132.378

1,82

0,04

0,54

6

KIJA

0,22

Rp2.506.341.173.188

0,51

0,08

0,88

13

LAMI

0,06

Rp634.587.026.000

2,81

0,03

0,07

6

LCPG

0,06

Rp87.764.926.361

0,13

0,09

0,68

1

LPCK

0,17

Rp1.284.391.266.356

1,8

0,07

0,44

10

LPKR

0,22

Rp10.533.371.748.079

1,43

0,17

0,56

11

MDLN

0,17

Rp1.752.492.270.151

1,36

0,11

0,55

14

OMRE

0,06

Rp726.799.648.708

1,79

0,07

0,09

13

PUDP

0,06

Rp254.946.443.644

0,24

0,1

0,14

13

PWON

0,17

Rp3.115.215.408

1,99

0,19

0,14

18

RBMS

0,06

Rp220.746.874.587

0,2

0,02

0,34

10

SIIP

0,17

Rp1.570.852.565.423

1,14

0,44

0,4

10
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Lampiran 2. Tingkat Pengungkapan Sukarela
No
1

Item pengungkapan Sukarela
Uraian

mengenai

kegunaan

investasi

%
atau

51,72

pengeluaran modal yang telah dan atau yang
akan dilaksanakan.
2

Informasi

mengenai

pesanan-pesanan

dari

62,07

pembeli yang belum dipenuhi dan kontrakkontrak penjualan yang akan direalisasikan di
masa yang akan datang.
3

Informasi

mengenai

pesaing

dapat

secara

51,72

Uraian mengenai analisis pesaing dapat secara

44,83

kualitatif maupun kuantitatif
4

kualitatif maupun kuantitatif.
5

Statement perusahaan atau uraian mengenai

0

pemberian kesempatan kerja yang sama tanpa
memandang suku, agama dan ras.
6

Informasi mengenai kondisi kesehatan dan

27,59

keselamatan kerja di lingkungan kerja.
7

Uraian

mengenai

masalah-masalah

yang

dihadapi perusahaan dalam recruitment tenaga
kerja dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh
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0

untuk mengatasi masalah tersebut
8

Informasi mengenai level fisik output atau
pemakaian

kapasitas

yang

dicapai

6,90

oleh

perusahaan pada masa yang akan datang.
9

Informasi mengenai manajer senior yang dapat

3,45

meliputi nama, pengalaman, dan tanggung
jawabnya.
10

Ringkasan statistik keuangan yang meliputi
rasio-rasio

rentabilitas,

likuiditas,

0

dan

solvabilitas untuk 6 tahun atau lebih.
11

Informasi

yang

dibelanjakan
meliputi

gaji

untuk
dan

merinci
karyawan
upah,

jumlah

yang

yang

dapat

tunjangan

3,45

dan

pemotongan.
12

Informasi mengenai nilai tambah dapat secara

10,34

kualitatif maupun kuantitatif.
13

Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan

3,45

yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan
direksi
14

Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke
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0

dalam komponen tetap dan variabel.
15

Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva

0

perusahaan pada masa sekarang dan atau pada
masa yang akan datang.
16

Informasi mengenai tingkat imbal hasil atau

10,34

return yang diharapkan terhadap sebuah proyek
yang akan dilaksanakan oleh perusahaan.
17

Informasi mengenai kemungkinan legitasi oleh

0

pihak lain terhadap perusahaan di masa yang
akan datang.
18

Informasi

mengenai

pihak

yang

mencoba

memperoleh pemilihan substansial terhadap
saham perusahaan.
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0

Lampiran 3. Daftar Sampel Perusahaan Properti dan Real Estat
1. PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI)
2. PT Bukit Darmo Property Tbk (BKDP)
3. PT Sentul City Tbk (BKSL)
4. PT Bintang Mitra Semesta Raya Tbk (BMSR)
5. PT Citra Kebun Raya Agri Tbk (CKRA)
6. PT Cowell Development Tbk (COWL)
7. PT Ciputra Development Tbk (CTRA)
8. PT Ciputra Property Tbk (CTRP)
9. PT Ciputra Surya Tbk (CTRS)
10. PT Duta Anggada Realty Tbk (DART)
11. PT Intiland Tbk (DILD)
12. PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI)
13. PT Bakrieland Tbk (ELTY)
14. PT Gowa Makasar Tourism Development Tbk (GMTD)
15. PT Perdana Gapura Prima Tbk (GPRA)
16. PT Jaka Inti Realtindo Tbk (JAKA)
17. PT Jaya Property Tbk (JRPT)
18. PT Dayaindo Resources Internasional Tbk (KARK)
19. PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)
20. PT Lamicitra Nusantara Tbk (LAMI)
21. PT Laguna Cipta Griya Tbk (LCPG)
22. PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK)
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23. PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
24. PT Modernland Tbk (MDLN)
25. PT Indonesia Prima Property Tbk (OMRE)
26. PT Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP)
27. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON)
28. PT Ristia Bintang Mahkota Sejati (RBMS)
29. PT Suryainti Permata Tbk (SIIP)
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Lampiran 4. Indeks Pengungkapan Sukarela
emiten
A
S
R
I

B
K
D
P

B
K
S
L

B
M
S
R

C
K
R
A

C
O
W
L

C
T
R
A

C
T
R
P

C
T
R
S

D
A
R
T

DI
L
D

D
U
T
I

Uraian mengenai kegunaan investasi atau pengeluaran
modal yang telah dan atau yang akan dilaksanakan.

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

2

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

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

3

Informasi mengenai pesaing dapat secara kualitatif
maupun kuantitatif.

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

4

Uraian mengenai analisis pesaing dapat secara kualitatif
maupun kuantitatif.

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

5

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Informasi mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan
kerja di lingkungan kerja.

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

7

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian
kapasitas yang dicapai oleh perusahaan pada masa yang
akan datang.

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio
rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas untuk 6 tahun
atau lebih.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Informasi mengenai nilai tambah dapat secara kualitatif
maupun kuantutatif.

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

13

Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang
dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

No

Item Pengungkapan Sukarela

1
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15

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Informasi mengenai tingkat imbal hasil atau return yang
diharapkan terhadap sebuah proyek yang akan
dilaksanakan oleh perusahaan.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Informasi mengenai kemungkinan legitasi oleh pihak
lain terhadap perusahaan di masa yang akan datang.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Informasi mengenai pihak yang mencoba memperoleh
pemilihan substansial terhadap saham perusahaan.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total pengungkapan sukarela

2

5

6

1

1

3

6

5

3

2

1

1

Indeks pengungkapan sukarela

0.
1
1

0.
2
7
8

0.
3
3

0.
0
5
6

0.
0
5
6

0.
1
6
7

0.
3
3

0.
2
7
8

0.
16
7

0.
1
1

0.0
56

0
.
0
5
6
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K
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K

K
I
J
A

L
A
M
I

L
C
P
G

L
P
C
K

L
P
K
R

M
D
L
N

Uraian mengenai kegunaan investasi atau pengeluaran
modal yang telah dan atau yang akan dilaksanakan.

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

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

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

3

Informasi mengenai pesaing dapat secara kualitatif
maupun kuantitatif.

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

4

Uraian mengenai analisis pesaing dapat secara kualitatif
maupun kuantitatif.

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

5

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Informasi mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan
kerja di lingkungan kerja.

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

7

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Informasi mengenai level fisik output atau pemakaian
kapasitas yang dicapai oleh perusahaan pada masa yang
akan datang.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

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

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio
rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas untuk 6 tahun
atau lebih.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

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

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Informasi mengenai nilai tambah dapat secara kualitatif
maupun kuantutatif.

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

13

Informasi mengenai jumlah kompensasi tahunan yang
dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

No

Item Pengungkapan Sukarela

1
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15

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Informasi mengenai tingkat imbal hasil atau return yang
diharapkan terhadap sebuah proyek yang akan
dilaksanakan oleh perusahaan.

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

17

Informasi mengenai kemungkinan legitasi oleh pihak
lain terhadap perusahaan di masa yang akan datang.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Informasi mengenai pihak yang mencoba memperoleh
pemilihan substansial terhadap saham perusahaan.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total pengungkapan sukarela

7

4

1

1

2

1

4

1

1

3

4

3

Indeks pengungkapan sukarela

0.
3
8
9

0.
2
2

0.
0
5
6

0.
0
5
6

0.
1
1

0.
0
5
6

0.
2
2

0.
0
5
6

0.
05
6

0.
1
6
7

0
.
0
2
2

0
.
1
6
7
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No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Item Pengungkapan Sukarela
Uraian mengenai kegunaan
investasi atau pengeluaran
modal yang telah dan atau
yang akan dilaksanakan.
Informasi mengenai pesananpesanan dari pembeli yang
belum dipenuhi dan kontrakkontrak penjualan yang akan
direalisasikan di masa yang
akan datang.
Informasi mengenai pesaing
dapat secara kualitatif maupun
kuantitatif.
Uraian
mengenai
analisis
pesaing dapat secara kualitatif
maupun kuantitatif.
Statement perusahaan atau
uraian mengenai pemberian
kesempatan kerja yang sama
tanpa memandang suku, agama
dan ras.
Informasi mengenai kondisi
kesehatan dan keselamatan
kerja di lingkungan kerja.
Uraian mengenai masalahmasalah
yang
dihadapi
perusahaan dalam recruitment
tenaga kerja dan kebijakankebijakan yang ditempuh untuk
mengatasi masalah tersebut.
Informasi mengenai level fisik
output
atau
pemakaian
kapasitas yang dicapai oleh
perusahaan pada masa yang
akan datang.
Informasi mengenai manajer
senior yang dapat meliputi
nama,
pengalaman,
dan
tanggung jawabnya.
Ringkasan statistik keuangan
yang
meliputi
rasio-rasio
rentabilitas, likuiditas, dan
solvabilitas untuk 6 tahun atau
lebih.
Informasi yang merinci jumlah
yang
dibelanjakan
untuk
karyawan yang dapat meliputi
gaji dan upah, tunjangan dan
pemotongan.
Informasi
mengenai
nilai
tambah dapat secara kualitatif
maupun kuantutatif.
Informasi mengenai jumlah
kompensasi tahunan yang
dibayarkan kepada dewan
komisaris dan direksi

emiten
OMRE

PUDP

PWON

RBMS

SIIP

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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14

15

16

17

18

Informasi mengenai biaya yang
dipisahkan
ke
dalam
komponen tetap dan variabel.
Uraian mengenai dampak
inflasi
terhadap
aktiva
perusahaan
pada
masa
sekarang dan atau pada masa
yang akan datang.
Informasi mengenai tingkat
imbal hasil atau return yang
diharapkan terhadap sebuah
proyek yang akan dilaksanakan
oleh perusahaan.
Informasi
mengenai
kemungkinan legitasi oleh
pihak lain terhadap perusahaan
di masa yang akan datang.
Informasi mengenai pihak
yang mencoba memperoleh
pemilihan substansial terhadap
saham perusahaan.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total pengungkapan sukarela

1

1

3

1

3

Indeks pengungkapan sukarela

0.056

0.056

0.167

0.056

0.167
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Lampiran 5. Hasil Uji SPSS
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DESCRIPTIVES
VARIABLES=voluntary size leverage profitabilitas porsi umur
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .

Descriptives
[DataSet1]
Descriptive Statistics
N

leverage

29

Minimum
.06
31152154
08
.01

profitabilitas

29

.02

.44

.1310

.09533

porsi

29

.07

.88

.3534

.20501

umur

29

1

18

8.76

5.416

Valid N (listwise)

29

voluntary

29

size

29

Maximum
.39
10533371
748079
4.04

Mean
.1497
19916978
84373.00
1.0134

Std. Deviation
.09916
244359980705
8.542
.95825

NPAR TESTS
/K-S(NORMAL)= voluntary size leverage profitabilitas porsi umur
/MISSING ANALYSIS.

NPar Tests
[DataSet1]
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
voluntary
N
Normal
Parameters(a,b)

29
Mean
.1497
Std. Deviation
.09916

Most Extreme
Differences

Absolute

.231

size
29
19916
97884
373.00
24435
99807
058.54
2
.208

leverage

profitabilitas

29

29

porsi
29

umur
29

1.0134

.1310

.3534

8.76

.95825

.09533

.20501

5.416

.149

.149

.127

.165

Positive

.231

.207

.149

.149

.127

.165

Negative

-.183

-.208

-.148

-.122

-.083

-.128

1.243

1.119

.804

.804

.684

.891

.091

.163

.537

.537

.738

.406

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.
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voluntary
Normal Q-Q Plot of voluntary

Expected Normal Value

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

Observed Value

size
Normal Q-Q Plot of size

Expected Normal Value

7.50E12

5.00E12

2.50E12

0.00E0

-2.50E12

-2.0 0.0E0 2.0
E12
E12

4.0 6.0
E12 E12

8.0
E12

Observed Value
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1.0
E13

1.2
E13

leverage
Normal Q-Q Plot of leverage

Expected Normal Value

3

2

1

0

-1
-1

0

1

2

3

4

5

Observed Value

profitabilitas
Normal Q-Q Plot of profitabilitas

Expected Normal Value

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

-0.1
-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

Observed Value
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0.5

porsi
Normal Q-Q Plot of porsi

Expected Normal Value

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2
-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Value

umur
Normal Q-Q Plot of umur

Expected Normal Value

20

15

10

5

0
0

5

10

15

Observed Value
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20

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT voluntary
/METHOD=ENTER size leverage profitabilitas porsi umur
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED )
/RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID).

Regression
[DataSet1]
Variables Entered/Removed(b)

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed

umur ,
profitabilitas
, porsi ,
size,
leverage(a)

Method

.

Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: voluntary

Model Summary(b)

Model
1

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.725(a)
.525
.422
.07540
a Predictors: (Constant), umur , profitabilitas, porsi , size, leverage
b Dependent Variable: voluntary

ANOVA(b)

Model
1

Sum of
Squares

df

Mean Square

Regression

.145

5

.029

Residual

.131

23

.006

Total

.275

28

a Predictors: (Constant), umur , profitabilitas, porsi , size, leverage
b Dependent Variable: voluntary
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F

Sig.

5.084

.003(a)

Coefficients(a)

Mod
el

1

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
(Constant
)
size

.048

t

.318

.153
-.002
a Dependent Variable: voluntary

Sig.

Beta

.044

1.61E014
-.005

leverage
profitabilit
as
porsi
umur

Standardiz
ed
Coefficient
s

1.090

.287

Collinearity
Statistics
Tolera
nce
VIF

.000

.397

2.520

.019

.834

1.199

.016

-.047

-.296

.770

.819

1.221

.153

.306

2.076

.049

.951

1.051

.077
.003

.317
-.134

1.989
-.856

.059
.401

.813
.843

1.230
1.186

Charts
Histogram
Dependent Variable: voluntary
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Mean =-6.38E-16
Std. Dev. =0.906
N =29

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: voluntary
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REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT voluntary
/METHOD=ENTER size leverage profitabilitas porsi umur
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED )
/RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID)
/SAVE RESID .

Regression
[DataSet1]
Variables Entered/Removed(b)

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed

umur , porsi
,
profitabilitas
, leverage,
size(a)

Method

.

Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: LnU2i
Model Summary(b)

Model
1

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.514(a)
.264
-.195
1.45341
a Predictors: (Constant), umur , porsi , profitabilitas, leverage, size
b Dependent Variable: LnU2i

ANOVA(b)

Model
1

Sum of
Squares
Regression

6.077

df

Mean Square
5

1.215
2.112

Residual

16.899

8

Total

22.976

13

a Predictors: (Constant), umur , porsi , profitabilitas, leverage, size
b Dependent Variable: LnU2i
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F

Sig.
.575

.719(a)

Coefficients(a)

Mod
el

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error

1

(Constant
)
size

-4.888

Standardiz
ed
Coefficients

Sig.

Beta

1.437

1.42E013
.405

t

-3.402

.009

Collinearity
Statistics
Toleran
ce
VIF

.000

.239

.566

.587

.514

1.946

.581

.285

.697

.506

.548

1.826

7.184

6.004

.410

1.196

.266

.782

1.278

.429
-.043
a Dependent Variable: LnU2i

2.266
.084

.074
-.185

.189
-.512

.855
.622

.609
.702

1.642
1.424

leverage
profitabilit
as
porsi
umur

Charts
Histogram
Dependent Variable: LnU2i

Frequency
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Regression Standardized
Residual

2

Mean =1.94E-16
Std. Dev. =0.
784
N =14

Analisis Faktor..., Vita Adriany, Ak.-IBS, 2009

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: LnU2i
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI

: Vita Adriany

Nama

Tempat / Tanggal lahir : Jakarta, 14 April 1987
Alamat

: Jl.Aselih No.19 RT 009/RW 01
Kel.Cipedak, Kec.Jagakarsa
Jakarta Selatan 12630

Agama

: Islam

Jenis Kelamin

: Perempuan

Golongan Darah

:A

Pendidikan
•

TK Kemala Bhayangkari 27, jakarta

: 1991-1993

•

SD Kemala Bhayangkari 3

: 1993-1999

•

SLTPN 41, Jakarta

: 1999-2002

•

SMAN 49,Jakarta

: 2002-2005

•

STIE Indonesia Banking School

: 2005-2009

Organisasi
•

Bendahara PMR SMAN 49, Jakarta

: 2003-2004

•

Sekretaris Sahur On The Street 2006 IBS

: 2006

•

Sie.Konsumsi Indonesia Bright Supersound

: 2008

•

Anggota IBS CHOIR

: 2006-2009
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