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ABSTRACT
This study aims to determine the factors that may affect the company's extensive disclosure of financial
statements. In this study, the measurement of broad disclosure of annual financial statements using the
list of items set forth in the decision of Bapepam chairman. Kep-38/PM/2002. This study used 37
companies listed in Indonesia Stock Exchange period from 2005 to 2007. The analytical tool used is
multiple regression and t-test.
The independent variables include the Debt to equity, current ratio, return on assets, operating profit
margin, net profit margin, the public portion of shares, percentage of managerial ownership (OWNSP)
and Gross profit margin is predicted to have broad influence on the annual financial statement
disclosure. The results showed variable current ratio and the stock portion of the public (PUB) affects
the broad disclosure of annual financial reports are positive.
While other variables such as return on assets, operating profit margin, net profit margin, the public
portion of shares, percentage of managerial ownership (OWNSP), Gross profit margin does not affect
the broad disclosure of annual financial statements of the company.
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Abstraksi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mungkin
mempengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian
ini, pengukuran luas pengungkapan informasi laporan keuangan tahunan
menggunakan daftar item yang diatur dalam keputusan ketua Bapepam No. Kep38/PM/2002. Penelitian ini menggunakan 37 perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2005- 2007. Alat analisis yang digunakan adalah
regresi berganda dan t-test.
Variabel independen dalam penelitian meliputi Debt to equity, Current ratio,
Return on asset, Operating profit margin, Net profit margin, Porsi saham publik,
Prosentase kepemilikan manajerial (OWNSP) dan Gross profit margin diprediksikan
memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan tahunan. Hasil
penelitian menunjukkan variabel Current ratio dan porsi saham publik (PUB)
mempengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan tahunan secara positif.
Sedangkan variabel lainnya seperti Return on asset, Operating profit margin, Net
profit margin, Porsi saham publik, Prosentase kepemilikan manajerial (OWNSP),
Gross profit margin tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan
tahunan perusahaan.
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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mungkin mempengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan perusahaa. Dalam
penelitian ini, pengukuran luas pengungkapan informasi laporan keuangan tahunan
menggunakan daftar item yang diatur dalam keputusan ketua Bapepam No. Kep38/PM/1996. Penelitian ini menggunakan 37 perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode 2007- 2005. Alat analisis yang digunakan adalah
regresi berganda dan t-test.
Variabel independen dalam penelitian meliputi Debt to equity, Current ratio,
Return on asset, Operating profit margin, Net profit margin, Porsi saham publik,
Prosentase kepemilikan manajerial (OWNSP) dan Gross profit margin
diprediksikan memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan
tahunan. Hasil penelitian menunjukkan variabel Current ratio dan porsi saham
publik (PUB) mempengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan tahunan secara
positif. Sedangkan variabel lainnya seperti Return on asset, Operating profit margin,
Net profit margin, Porsi saham publik, Prosentase kepemilikan manajerial
(OWNSP), Gross profit margin tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan
laporan keuangan tahunan perusahaan.
Kata Kunci : Luas Pengungkapan
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Berubahnya kondisi lingkungan ekonomi banyak berpengaruh pada
dunia usaha. Untuk dapat lebih bersaing, perusahaan dihadapkan pada kondisi
untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapan informasi perusahaannya,
sehingga akan lebih membantu para pengambil keputusan dalam mengantisipasi
kondisi yang semakin berubah. 2 Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi - Universitas Gunadarma
Tujuan laporan
keuangan adalah menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja kerja serta perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan dapat bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan
keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan tersebut diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna.
Profesi akuntan sebagai penyedia informasi tidak dapat melepaskan diri
dari situasi perkembangan perekonomian. Semakin besar suatu usaha bisnis,
semakin dirasakan perlunya informasi akuntansi, baik untuk pertanggung jawabkan
maupun untuk dasar pengambilan keputusan. Berhubungan dengan pengujian
informasi keuangan dari pihak luar ( investor ), profesi akuntan perlu mengatur

cara-cara pengujian informasi keuangan suatu badan usaha dan memberi jasa audit
untuk menentukan kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen.
Agar laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh akuntan publik dapat
menjadi dasar yang berguna bagi pengambilan keputusan, salah satu cara yang
dapat ditempuh adalah dengan membuat kriteria perlunya disclosure ( pengungkapan
) tertentu yang dapat mencakup semua perusahaan publik (Bambang Irawan ;19
;2006).
Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib ( Mandatory disclosure ) dan
pengungkapan sukarela ( Voluntery disclosure ). Pengungkapan wajib merupakan
pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah
peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan
pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan.
Disclosure dalam laporan keuangan tahunan merupakan sumber informasi
untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi sangat tergantung
dari mutu dan luas pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan. Mutu
dan luas pengungkapan laporan keuangan tahunan masing-masing berbeda.
Perbedaan ini terjadi karena karakteristik dan filosofi manajemen masing-masing
perusahaan juga berbeda. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan,
disclosure dalam laporan keuangan tahunan juga digunakan sebagai sarana
pertanggungjawaban manajemen keuangan atas sumber daya yang dipercayakan.
Penelitian tentang kelengkapan dalam laporan keuangan tahunan dan
faktor-faktor yang mempengaruhi merupakan hal penting dilakukan. Dimana akan
memberikan gambaran tentang sifat perbedaan kelengkapan pengungkapan antar
perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Serta dapat memberikan
petunjuk tentang kondisi perusahaan pada suatu laporan. Dalam pencapaian
efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik, pengungkapan laporan keuangan
menjadi faktor yang signifikan. Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan
dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, kontijensi,
metode persediaan dan jumlah saham yang beredar serta ukuran alternatif,
misalnya pos-pos yang dicatat dalam historical cost.
Bambang Irawan ( 2006 ) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan 3 Fakultas
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manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Dari penelitian tersebut variabel ukuran
perusahaan, porsi kepemilikan saham publik, status perusahaan mempengaruhi
kelengkapan pengungkapan, sedangkan umur perusahaan secara negatif
berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Variabel lainnya seperti
leverage, likuiditas, profitabilitas, operating profit margin, net profit margin, dan return on
equity tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.
Renita Verdiyana ( 2006 ) melakukan penelitian tentang varibel-variabel yang
mempengaruhi luas pengungkapan laporan tahunan dan meneliti beberapa faktor
yang sekiranya mempunyai pengaruh terhadap tingkat variabel dependen dan
independen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa biaya modal pinjaman
mempunyai pengaruh signifikan dan mempunyai dampak positif dengan
pengungkapan, sedangkan variabel independen yang lain tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
perumusan masalah pada penelitian ini adalah :
1. Apakah terdapat pengaruh antara Debt to Equity, Current Ratio,
ROA, OPM, Prosentase kepemilikan manajerial (NPM), Porsi saham
Publik, OWNSP dan Gross Profit Margin terhadap luas
pengungkapan laporan keuangan perusahaan ?
2. Variabel manakah yang berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan laporan keuangan perusahaan ?
1.3. Batasan Masalah
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur
sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi.
2. Penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan oleh karena itu
keterbatasan utama penelitian ini adalah unsur subyektifitas dalam
mengukur luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan.
1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji
secara empiris :
Apakah terdapat pengaruh faktor-faktor Debt to equity,current ratio,
ROA, OPM, persentase kepemilikan managerial (NPM), porsi
kepimilikan saham, OWNSP dan gross profit margin terhadap luas
pengungkapan laporan keuangan pada industri manufaktur.
1.4. Urgensi Penelitian
Pengungkapan laporan tahunan perusahaan merupakan salah satu sumber
informasi untuk pengambilan keputusan investasi karena berkurangnya informasi 4 Fakultas Ekonomi,
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yang dihadapi investor akan mengurangi kesalahan pembuatan investasi. Dengan
demikian investor akan lebih percaya kepada perusahaan yang memberikan
pengungkapan secara lengkap.
Untuk itu penting mengetahui faktor yang mempengaruhi pengungkapan
laporan tahunan perusahaan. Debt to equity,current ratio, ROA, OPM, persentase
kepemilikan managerial (NPM), porsi kepimilikan saham, OWNSP dan gross
profit margin diharapkan dapat mempengaruhi luas mengungkapan laporan
keuangan tahunan karena informasi laporan keuangan dalam bentuk rasio
diharapkan akan semakin dirasakan oleh investor jika digunakan sebagai
informasi pengambilan keputusan investasi.
Maka dilakukan pengujian dengan SPSS menggunakan regresi berganda
untuk mengetahui variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap luas
pengungkapan atau tidak. Penelitian menggunakan sampel perusahaan
manufaktur dari tahun 2005 sampai dengan 2007.
1.5. LANDASAN TEORI

1.5.1. Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yaitu
proses pengkomunikasian laporan. Laporan keuangan merupakan mekanisme
yang penting bagi manajer untuk berkomunikasi dengan pihak investor luar
yaitu publik diluar lingkup manajemen serta tidak terlibat dalam pengolahan
perusahaan.
Pihak-pihak yang berkapentingan terhadap laporan keuangan secara garis
besar dapat dikatagorikan dalam dua kelompok yaitu pemakai langsung ( direct
user ) dan pemakai tidak langsung ( indirect user ). Kelompok pertama (pemakai
langsung) meliputi antara lain ; pemilik, manajer, kreditur, pemasok, pelanggan dan
karyawan. Sedangkan kelompok yang kedua mencakup analis sekuritas, penasihat
investasi, pengacara dan asosiasi perdagangan.
Meskipun kepentingan masing-masing kelompok pemakai laporan tidak
sama tetapi laporan keuangan tidak boleh menyimpang dari aturan yang
menghendaki bahwa itu merupakan sumber informasi keuangan yang bersifat
umum. Di Indonesia hal ini telah didukung oleh suatu ketentuan yang disebut
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan pedoman
penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat umum
sehingga tidak sepenuhnya dapat memenuhi informasi setiap pemakai laporan
keuangan.
Menurut pandangan tradisional, pengungkapan yang disajikan harus
memenuhi kriteria relavan sesuai dengan tujuan kualitatif pelaporan keuangan
(Subiyantoro ; 1996). Hal ini akan menimbulkan kesulitan karena suatu
informasi relavan untuk suatu tujuan mungkin tidak relavan untuk tujuan yang
lain, sedangakan elemen-elemen pengungkapan mencakup :
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a Laporan laba-rugi
b Laporan Perubahan modal
c Laporan sumber dan penggunaan dana
d Catatan atas laporan keuangan
e Laporan audit
Pengungkapan informatif yang memadai yang disajikan oleh suatu
perusahaan tidak sama dengan perusahaan lain. Memadai berarti tidak
berlebihan namun juga tidak kurang sehingga tidak menyesatkan orang yang
membacanya. Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No.1
disebutkan manajemen wajib mengungkapan kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam manajemen laporan keuangannya. Para pemakai laporan
keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi pilihan sebagai bagian
informasi yang dibutuhkan untuk membuat penilaian keputusan keuangan dan
keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian handal jika laporan
keuangan tidak mengungkapan dengan jelas kebijakan akuntansi pilihan yang
penting dalam penyusunan laporan keuangan.
Dalam pengungkapan terdapat data yang kuantatif dan kriteria data
yang relavan bagi insvestor dan kreditor. Maka harus ditekankan pada informasi
keuangan atau data lain yang dapat digunakan dalam pengambilan
keputusan. Tetapi dalam pembuatan perbandingan dari waktu ke waktu dan
diantara perusahaan yang berbeda-beda para insvestor tidak berasumsi bahwa

semua data kuantitatif yang dilaporkan memiliki profitabilitas kecermatan yang
sama.
Selain data kuantitatif yang disajikan dalam laporan keuangan, ada
gunanya menyajikan rincian yang lebih luas mengenai data kualitatif seperti
segmen badan usaha yang menyajikan diversifikasi produk atau geografis dari
pertumbuhan normal atau merger dalam perkembangan perusahaan.
1.6.3 Kajian Penelitian Terdahulu
Renita Verdiyana (2006) meneliti untuk mengetahui berapa tingkat
pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 sampai dengan 2004 dan
meneliti beberapa faktor yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap tingkat
pengungkapan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya modal
pinjaman mempunyai pengaruh signifikan dan mempunyai dampak positif
dengan pengungkapan sedangkan variabel independen yang lain tidak
mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan perusahaan.
Bambang Irawan (2006) meneliti untuk menemukan faktor-faktor yang
mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini
menggunakan 45 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2001-2004 .
hasil penelitian ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan, porsi kepemilikan
saham publik, status perusahaan mempengaruhi kelengkapan
pengungkapan 6 Fakultas
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sedangkan umur perusahaan secara negatif berpengaruh terhadap pengungkapan
laporan keuangan. Variabel lainnya seperti laverage, likuiditas, profitabilitas,
operating profit margin, net profit margin dan return on equity tidak berpengaruh
terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.
Dessy Amalia (2005) penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktorfaktor yang mungkin mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam laporan
tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 perusahaan
manufaktur yang tercatat pada BEI untuk tahun 2003. Hasil pengujian menujukkan
bahwa kedua persamaan regresi memberikan hasil yang sama yaitu hanya ukuran
perusahaan dan struktur kepemilikan yang memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.
Sedangkan variaebel independen lainnya yaitu rasio laverage,basis perusahaan,
umur perusahaan, perubahan laba terhadap ekuitas (ROE) dan rasio nilai pasar
terhadap nilai buku ekuitas (PBV) terbukti tidak signifikan mempengarui luas
pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah laporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan
tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
( BEI ) dan Indonesian Capital Market Direcktory (ICMD). Periode data yang
digunakan dalam penelitian ini mulai tahun 2005 sampai dengan 2007. Dalam
penelitian ini terdapat 37 perusahaan manufaktur yang digunakan. Dengan
menggunakan Pengukuran tingkat pengungkapan informasi yang beracuan kepada
BaPePam (Badan Pengawas Pasar Modal/2002 ) dalam setiap pengungkapan

laporan tahunan dan memberikan skor pada item-item pengungkapan yang
terdapat pada laporan tahunan perusahaan.(1) Pemberian skor untuk setiap item
pengungkapan dilakukan secara dikotomis, dimana item yang diungkapkan diberi
nilai satu sementara jika item tersebut tidak diungkapkan diberi nilai nol. Dalam
pemberian skor ini, tidak ada pembobotan atas item pengungkapan.(2) Perhitungan
indeks pengungkapan tiap perusahaan dilakukan dengan cara membagi skor total
tiap perusahaan dengan skor total yang diharapkan. Dibawah ini adlah sampel dari
37 perusahaan manufaktur dari BEI (Bursa Efek Indonesia) sebagai berikut :
Tabel 2. Laporan Keuangan Perusahaan yang Diteliti
No. Nama Perusahaan
1. Smart Tbk – Perkebunan
2. Asahimas Flat Glass Tbk – Industri Dasar Kimia ( keramik,porselen dan kaca)
3. Mulia Industrindo Tbk - Industri Dasar Kimia ( keramik,porselen dan kaca)
4. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk – Logam dan sejenisnya
5. Indocement Indah Perkasa Tbk - Logam dan sejenisnya
6. Semen Gresik - Logam dan sejenisnya 7 Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi - Universitas
Gunadarma
7. Eterindo Wahanatama Tbk – Kimia
8. Budi Acid Jaya Tbk - Kimia
9. Asiaplast Industries Tbk – Plastik dan kemasan
10. Dynaplast Tbk – Plastik dan kemasan
11. Kageo Igar Jaya Tbk – Plastik dan kemasan
12. Sierad Produce Tbk – Pakan ternak
13. Daya Sakti Unggul Tbk – Kayu dan Pengolahannya
14. Tirta Mahakam Resource Tbk - Kayu dan Pengolahannya
15. Fajar Surya wisesa – Pulp dan kertas
16. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk – Pulp dan kertas
17. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Pulp dan kertas
18. Suparma Tbk - Pulp dan kertas
19. Astra Autoparts Tbk – Aneka Industri (Otomotif dan komponennya)
20. Selamat Sempurna Tbk – Tekstil dan Garmen
21. Gajah Tunggal Tbk – Tekstil dan Garmen
22. Apac Citra Centerex Tbk – Tekstil dan Garmen
23. Indorama Syntetics Tbk - Tekstil dan Garmen
24. Hanson Industries Utama Tbk - Tekstil dan Garmen
25. Ades water Indonesia Tbk – Industri Barang dan kondumsi ( Makanan &
Minuman)
26. Cahaya Kalbar Tbk - Industri Barang dan kondumsi ( Makanan & Minuman)
27. Mayora indah Tbk - Industri Barang dan kondumsi ( Makanan & Minuman)
28. HM Sempoerna Tbk – Rokok
29. Bentoel International Tbk – Rokok
30. Gudang Garam Tbk – Rokok
31. Darya Varia Laboratori Tbk – Farmasi
32. Indofarma Tbk – Farmasi
33. Kalbe Farma – Farmasi
34. Tempo Scan Pacific Tbk – Farmasi

35. Kedawung Setia Industries Tbk – Peralatan Rumah Tangga
36. GT Kabel Indonesia Tbk – Kabel
37. Unilever Indonesia Tbk – Barang dan Konsumsi
Sumber : Penulis
Dalam penelitian ini adalah variabel-variabel independen yang mempengaruhi
pengungkapan diantaranya adalah prosentase kepemilikan manajerial, debt to
equity, current ratio, ROA, PUB, NPM, OPM, dan OWNSP .
2.4. Perumusan Model
Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini
adalah model umum persamaan regresi linier berganda ( Multipple Regression 8 Fakultas
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Analysis) yaitu autokorelasi, heterokedastisitas, multikorelasi dan pengolahannya
menggunakan alat bantu spss17. Analisa ini untuk menguji variabel-variabel
yang mempengaruhi disclosure. Model dalam penelitian ini adalah :
DSCORE = α + βOWNSP + βDER + βCURRAT + β ROA + βPUB + βMUR +
βOPM + βGPM
Keterangan :
DSCORE = Skor disclosure / Pengungkapan
OWNSP = Prosentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen
DER
= Debt To Equity Ratio
CURRAT = Current Ratio
ROA
= Return On Asset
PUB
= Porsi Saham Publik
NPM
= Net Profit Margin
OPM
= Operating Profit Margin
GPM
= Gross Profit Margin
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.4. Hasil Penelitian
Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa populasi /
satuan pengamatan yang menjadi objek penelitian adalah laporan keuangan
tahunan perusahaan manufaktur periode 2005 sampai dengan 2007 yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia dan secara rutin mengeluarkan laporan keuangan setiap
tahun, sehingga diperoleh laporan keuangan (sampel) dengan jumlah 37 buah
laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur.
Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa serta menelaah setiap
laporan keuangan yang dijadikan sampel, dengan berpedoman penyajian oleh
Badan Pengawas Pasar modal dan menggunakan scoring instrument, yang terdiri dari
alat untuk menetapkan indeks kelengkapan pengungkapan laporan keuangan
dan nilai karakteristik perusahaan. Yang pertama terdiri dari 20 item yang
terperinci 103 sub-item. Dalam penelitian ini nilai maksimum pada skor
pengungkapan laporan keuangan perusahaan sebesar 1, yaitu apabila skor total
pengungkapan berjumlah 103 yang dibagi skor pengungkapan maksimum.

Sedangkan karakteristik perusahaan diukur dengan nilai-nilai dari Debt to
Equity Ratio, Current Ratio, Operating Profit Margin, ROA,
Net Profit Margin,
PUB, GPM dan OWNSP. Iterm-item informasi yang terdapat pada alat tersebut
telah digunakan oleh peneliti sebelumnya, yang secara keseluruhan dapat
dilihat pada lampiran1.
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3.1.2. Pengujian Asumsi Klasik
Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati
normal. Dalam penelitian ini semua data residualnya berdistribusi normal, Sehingga
dapat disimpulkan data penelitian berasal dari populasi yang sebarannya normal
sehingga analisis statistik dapat dilakukan.
Dan pada model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah
Heterokedastisitas dimana Ho menyatakan tidak ada hubungan antara variabel bebas
dengan nilai residual absolutnya diterima. Dalam model regresi multikolinearitas
semua variabel independen tidak terdapat adanya hubungan linear karena nilai sig >
alpha. Pada uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin Watson,yang hasil
pengujiannya memperoleh nilai 1,65 < 1,760 < 2,35 Artinya tidak ada korelasi positif
atau negatif, atau dengan kata lain bahwa model ini bebas dari masalah autokorelasi
yang berarti variabel dependen tidak berhubungan dengan dirinya sendiri.
3.2.

Pengujian Hipotesis

Adapun arah pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel
dependen, ditentukan berdasarkan tanda positif atau negatif pada koefisien
regresi variabel yang bersangkutan. Nilai t-hitung dalam SPSS selanjutnya
dikonversikan menjadi p-value pada kolom ‘’sig’’ dimana nilai p-value akan
dibandingkan dengan nilai α sebesar 5%. Bila p-value bernilai lebih kecil dari α
(5%) maka dinyatakan terdapat pengaruh signifikan.
Tabel 3.2
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) .774 .013 60.668 .000
Debt to Equity .023 .012 .775 -.065 .948
Current Ratio .007 -.003 .226 -2.156 .033
ROA .021 .103 .065 .204 .839
OPM .007 .031 .076 -.233 .816
NPM .062 .078 .240 .793 .430
PUB .002 .052 .033 1.110 .009
OWNSP -.004 .006 .064 -.668 .506
GPM .038 .039 .106 .982 .329 10 Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi - Universitas Gunadarma

Dari hasil pengujian regresi berganda (tabel 4.3) didapatkan nilai koefisien
regresi sehingga terbentuk persamaan regresi sebagai berikut :
Y = a + β ββ βx1 + β ββ βx2 + β ββ βx3 + β ββ βx4 + β ββ βx5 + β ββ βx6 + β ββ βx7 + β ββ βx8
= 0.774 + 0.023 Debt to equity + 0.007 Current ratio + 0.021 ROA + 0.007
OPM + 0.062 NPM + 0.002 PUB - 0.004 OWNSP + 0.038 GPM
3.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama (Ha₁)
Berdasarkan persamaan regresi yang ditunjukkan dengan koefisien 0,023
diketahui bahwa variabel debt to equity berhubungan positif atau searah dengan
luas pengungkapan laporan keuangan tahunan artinya jika debt to equity (utang
terhadap ekuitas) meningkat maka peningkatannya juga diikuti oleh luas
pengungkapan laporan tahunan namun tidak berhubungan signifikan variabel debt
to equity dimana p-value nya sebesar 0.948 lebih besar dari 5% maka H0 diterima
artinya tidak ada pengaruh antara debt to equity terhadap luas pengungungkapan
laporan keuangan.
3.2.2. Pengujian Hipotesis kedua(Ha₂)
Berdasarkan persamaan regresi yang ditunjukan dengan koefisien regresi
sebesar 0,007 menyatakan bahwa variabel current ratio berhubungan positif atau
searah dengan luas pengungkapan laporan keuangan tahunan dan berdasarkan
tabel 4.4 diketahui bahwa current ratio mempunyai pengaruh positif terhadap
pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan standar errornya -0.003 yang
menunjukkan ketepatan dalam memprediksi variabel dependen semakin kecil
standar error maka makin kuat dalam memprediksi variabel dependen. Hasil
penelitian menunjukkan nilai p-value 0,033. Mengingat p-value tersebut bernilai
lebih kecil dari α (5%) maka disimpulkan bahwa Ha diterima dan dinyatakan
bahwa likuiditas ( CURRAT ) berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan
laporan keuangan.
3.2.3. Pengujian Hipotesis Ketiga (Ha₃)
Berdasarkan pengujian regresi bahwa Variabel Profitabilitas (ROA)
berhubungan positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,021 dimana memiliki
p-value sebesar 0,839. Mengingat p-value tersebut bernilai lebih besar dari α (5%)
maka disimpulkan Ha ditolak dan dinyatakan bahwa Profitabilitas (ROA) tidak
berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.
Sedangkan standar errornya 0.021 yang menunjukkan ketepatan dalam
memprediksi variabel dependen semakin kecil standar error maka makin kuat
dalam memprediksi variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas
berhubungan positif dengan kelengkapan pengungkapan namun tidak signifikan 11 Fakultas
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terhadap kelengkapan pengungkapan, yang berarti bahwa profitabilitas tidak
mempunyai pengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan
keuangan.
3.2.4. Pengujian Hipotesis Keempat (Ha₄)
Pengujian menyatakan bahwa operating profit margin berhubungan

negatif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan, hal ini
ditunjukkan dengan koefisien regresi -0,007 sedangkan p-value sebesar 0,816
menyatakan bahwa operating profit margin tidak berpengaruh terhadap
kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan. Sedangkan standar
errornya 0.031 yang menunjukkan ketepatan dalam memprediksi variabel dependen
semakin kecil standar error maka makin kuat dalam memprediksi variabel
dependen. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan operating profit margin
tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan antara lain kebijakan manajemen
perusahaan, kondisi ekonomi yang tidak stabil.
3.2.5. Pengujian Hipotesis Kelima (Ha₅)
Variabel independen Net Profit Margin (NPM) berhubungan positif dengan luas
pengungkapan yang artinya semakin besar net profit margin tidak semakin tinggi luas
pengungkapan hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,062
sedangkan nilai p-value sebesar 0,430. Mengingat p-value tersebut bernilai lebih
besar dari α (5%) maka disimpulkan Ho₅ diterima dan dinyatakan Net Profit
Margin (NPM) tidak berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan
laporan keuangan. Sedangkan standar errornya 0.078 yang menunjukkan ketepatan
dalam memprediksi variabel dependen semakin kecil standar error maka makin kuat
dalam memprediksi variabel dependen.
3.2.6. Pengujian Hipotesis Keenam (Ha₆)
Variabel independen Porsi Saham public (PUB) memiliki nilai koefisien
regresi sebesar 0,002 hal ini berarti PUB berhubungan positif dengan luas
pengungkapan sedangkan p-valuenya sebesar 0,009. Mengingat p-value tersebut
bernilai lebih kecil dari α (5%) maka disimpulkan Ho₆ ditolak dan dinyatakan
bahwa Porsi Saham publik (PUB) berpengaruh positif terhadap luas
pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan standar errornya 0.006 yang
menunjukkan ketepatan dalam memprediksi variabel dependen semakin kecil
standar error maka makin kuat dalam memprediksi variabel dependen.
3.2.7. Pengujian Hipotesis Ketujuh (Ha₇)
Kepemilikan manajerial (OWNSP) yaitu persentase saham yang dimiliki oleh
manajemen dalam hal ini dewan komisaris dan direksi yang secara aktif ikut dalam 12 Fakultas
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pengambilan keputusan perusahaan. Hasil analisis regresi variabel OWNSP
menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,004 hal ini berarti OWNSP
berhubungan negatif yang artinya bahwa penurunan persentase kepemilikan
manajerial tidak di ikuti meningkatnya luasnya pengungkapan atau berbanding
terbalik. Sedangkan
nilai
p-value sebesar 0,506. Mengingat p-value tersebut
bernilai lebih besar dari α (5%) maka disimpulkan Ho diterima dan dinyatakan
OWNSP bahwa tidak berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan
laporan keuangan. Sedangkan standar errornya 0.006 yang menunjukkan ketepatan
dalam memprediksi variabel dependen semakin kecil standar error maka makin
kuat dalam memprediksi variabel dependen.
3.2.8. Pengujian Hipotesis Kedelapan (Ha₈)
Gross profit margin (GPM) adalah kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba operasi dari operasi usahanya yang murni. Variabel GPM

mempunyai koefisien positif sebesar 0,038 yang artinya gross profit margin
berhubungan positif dengan pengungkapan hal ini menunjukan bahwa kenaikan GPM
tidak mempengaruhi meningkatnya luasnya pengungkapan laporan keuangan
perusahaan. Sedangkan nilai p-value sebesar 0,329 lebih besar dari α (5%) maka
disimpulkan Ho₈ diterima dan dinyatakan Gross Profit Margin bahwa tidak
berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.
3.3. Signifikan model
Hasil output SPSS yang berkaitan dengan signifikan model regresi adalah
berupa nilai R² dan nilai F dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :
Tabel 4.4.1
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .371a
.145 .078 .04835 1.760
a. Predictors: (Constant), GPM, PUB, OWNSP, OPM, Debt to Equity, Current Ratio,
NPM, ROA
b. Dependent Variable: Pengungkapan
Output statistik di atas menyatakan bahwa :
Nilai R adalah sebesar 0.371 menunjukkan suatu hubungan yang sama
sekali tidak ada hubungan antar variabel. Jadi hasil ini dapat dikatakan
bahwa hubungan variabel independen ( Debt to equity,Current ratio, ROA, 13 Fakultas Ekonomi,
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OPM, NPM, PUB, OWNSP dan GPM ) terhadap pengungkapan luas laporan
keuangan perusahaan dapat dikatakan kuat.
Nilai R Square adalah sebesar 0,145 yang berarti bahwa sebesar 14,5%
variansi dependen variabel dijelaskan oleh ke delapan independen
variabel ( Debt to equity,Current ratio, ROA, OPM, NPM, PUB, OWNSP dan
GPM )
dan sebanyak 85,5% variabel independen ditentukan oleh faktorfaktor eksternal selain kedelapan variabel independen dalam regresi ini.
Nilai adjusted R Square sebesar 0.078 menunjukkan bahwa 7.8% dari
keseluruhan variabel independen dikoreksi atau disesuaikan dalam
menentukan variabel dependen, sedangkan 92.2% dikoreksi atau disesuaikan
oleh variabel lain.
Standar Error Of Estimate sebesar 0.04835. Semakin kecil nilai SEE akan
membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel
dependen.
Tabel 4.4.2
ANOVAb
Model

Sum of
Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression .040 8 .005 2.164 .036a
Residual .238 102 .002
Total .279 110
a. Predictors: (Constant), GPM, PUB, OWNSP, OPM, Debt to Equity, Current
Ratio, NPM, ROA
b. Dependent Variable: Pengungkapan
Pada tabel ANOVA dipaparkan nilai F sebesar 2,164 dengan nilai pvalue sebesar 0,036. Mengingat nilai p-value tersebut bernilai lebih kecil dari besar α
5% maka disimpulkan bahwa kedelapan variabel independen ternyata
berpengaruh secara simultan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan
keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa debt to equity, current ratio, ROA,
OPM, NPM, PUB, OWNSP dan GPM mempengaruhi pengungkapan laporan
keuangan, artinya investor dapat mengandalkan pengungkapan laporan keuangan
tahunan untuk pengambilan keputusan.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada 37 sampel perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode tahun 2005- 2007. Maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut : 14 Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi - Universitas Gunadarma
1. Berdasarkan analisis regresi berganda bahwa variabel bebas Debt to Equity
Ratio, Current Ratio, Operating Profit Margin, ROA, Net Profit Margin, PUB,
GPM, dan OWNSP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
luas pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan yaitu sebesar
14.5% sedangkan 85.5 % dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar model.
2. Berdasarkan analisis berganda diatas dapat diketahui hanya variabel Current
Ratio, porsi saham publik (PUB) yang mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap luas pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan
manufaktur.
3. Dari analisis berganda tersebut juga dapat diketahui bahwa kedelapan
variabel lainnya seperti Debt to Equity Ratio, Operating Profit Margin, ROA,
NPM dan GPM tidak dapat menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan
terhadap luas pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan
manufaktur. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat variabel-variabel yang
lebih berpengaruh terhadap luas pengungkapan, akan tetapi tidak di uji dalam
penelitian ini.
4.2. Saran
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen yang sesuai
dan signifikan dengan luas pengungkapan pada perusahaan di Indonesia
terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk memperoleh penelitian yang lebih baik sebaiknya penelitian berikutnya
memperluas sampel penelitian dan pengujian pengamatan yang lebih lama

sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik
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