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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap 
Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
 

Gita Desyana 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 

 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik 
perusahaan (rasio likuiditas, rasio leverage, rasio net profit margin dan ukuran perusahaan) 
terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (multiple regression analysis). 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel dalam penelirian ini 
sebanyak 55 perusahaan. Metode penarikan sampel adalah purposive sampling, sampel dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada tahun 2015-2017. Untuk melihat pengaruh antar variabel menggunakan metode regresi 
linier berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Likuiditas,  Leverage , dan 
Profitabilitas (Net Profit Margin) tidak berpengaruh terhadap indeks kelengkapan 
pengungkapan dalam laporan keuangan sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 
terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam laporan. 

 
 

Kata Kunci : Kelengkapan Pengungkapan, Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran 
Perusahaan 

 
Latar Belakang 

Berubahnya kondisi lingkungan ekonomi banyak berpengaruh pada dunia usaha. Untuk 
dapat lebih bersaing, perusahaan  dihadapkan  pada kondisi untuk dapat lebih transparan 
dalam mengungkapkan informasi perusahaannya, sehingga akan lebih membantu para 
pengambil keputusan dalam mengantisipasi kondisi yang semakin berubah. 

Profesi akuntansi sebagai penyedia informasi bisnis tidak dapat melepaskan diri dari 
perkembangan perekonomian ini. Semakin besar suatu usaha bisnis, semakin dirasakan 
perlunya informasi akuntansi, baik untuk pertanggung jawaban maupun untuk dasar 
pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hubungannya dengan pengujian informasi 
keuangan untuk pihak luar, profesi akuntansi perlu mengatur cara-cara pengujian informasi 
keuangan suatu badan usaha dan memberi jasa audit untuk menentukan kewajaran laporan 
keuangan yang disusun oleh manajemen. 

Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, tujuan pelaporan 
adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor, calon investor, kreditur, 
calon kreditur dan para pemakai lainnya dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan 
keputusan lainnya secara rasional. Menurut Susanto dalam Subroto (2003) , informasi yang 
terkandung dalam laporan keuangan sangat penting sebagai dasar untuk mengalokasikan 
dana-dana investasi secara efisien dan produktif. Daarough dalam Subroto (2003) 
menunjukkan arti pentingnya informasi laporan keuangan dengan menyatakan bahwa, 
perusahaan-perusahaan memberikan laporan keuangan kepada berbagai stakeholder, dengan 
tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar berguna dalam 
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pengambilan keputusan investasi, monitoring, penghargaan kinerja dan pembuatan kontrak-
kontrak. Subroto (2003) menyatakan bahwa kualitas keputusan investasi dipengaruhi oleh 
kualitas pengungkapan perusahaan yang diberikan melalui laporan tahunan. Agar informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah 
interprestasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang 
cukup (adequate disclosure).  

Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu 
pengungkapan wajib (Mandatary Disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary 
Disclosure) (Na’im dan Fuad Rakhman, 2000 dalam Kartika Andi, 2009). Pengungkapan 
wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang 
berlaku (peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM No. SE- 02/PM/2002). Sedangkan 
pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan 
informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh 
parapemakai laporankeuangan tersebut. Menurut peraturan mengenai laporan keuangan yang 
ada di Indonesia hal semacam ini dimungkinkan. 

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai alat kendali 
terhadap aktivitas suatu unit usaha. Tanggung jawab manajemen tidak hanya terbatas atas 
pengelolaan dana ke dalam perusahaan kepada investor dan kreditor, tetapi juga meliputi 
dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosialnya. 
Keterkaitan yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan alam dan sosialnya, serta  
manfaat sosial (social benefits) dan biaya sosial (social cost) yang ditimbulkannya 
merupakan sisi aspek sosial pertanggung jawaban manajemen. 

Penelitian ini ingin menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh karakteristik 
perusahaan (rasio likuiditas, rasio leverage, rasio net profit margin dan ukuran perusahaan) 
terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI. 

 
Literatur Review 

IAI (2009:2) mengatakan ”Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
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 dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 
keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”. 

Tujuan umum laporan keuangan menurut Standar Akuntasi Keuangan No. 1 paragraf 
12 disebutkan bahwa ”tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”. Laporan 
keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (stewardship), atau 
pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai 
yang ingin menilai apa yang telah dilakukan oleh manajemen agar mereka dapat membuat 
keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup misalnya keputusan untuk menahanatau 
menjual investasi mereka dalam perusahaan, keputusan mengganti manajemen dan keputusan 
pemberian kredit. 

Karakteristik atau kualitas informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 
memiliki kriteria utama bahwa informasi tersebut dapat dipakai sebagai patokan atau 
tuntunan perilaku yang diperlukan atau harus diambil dalam hubungannya dengan 
pengamanan atau dalam hubungannya dengan aktivitas yang dimonitor. Informasi yang 
dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan harus diungkapkan meskipun informasi 
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tersebut kecil jumlahnya.  
Pengungkapan dalam laporan keuangan menurut Stice (2000) dalam Sidharta dan 

Sherly Christianti (2007), pengungkapan dalam laporan keuangan adalah pelaporan rinci 
sebuah transaksi dalam catatan pada laporan keuangan. Evans (2002:334) mendefinisikan 
pengungkapan dalam laporan keuangan adalah ”Disclosure means supplying information in 
the financial statements including in the statements themselves, the notes to the statements 
and the supplementary disclosures associated with thestatements”. 

Imhoff dalam Almilia dan Ikka Retrinasari (2007) menyatakan kualitas sebagai atribut 
yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki 
makna ganda banyak penelitian yang menggunakan indeks of disclosure methodology 
menggunakan bahwa kualitas penggunakan dapat diukur dan digunakan untuk menilai 
manfaat potensial dari sisi laporan tahunan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Binsar dan Lusy Widiastuti (2004) bertujuan untuk 
menguji apakah terdapat pengaruh dari leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan 
saham oleh investor luar dan umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 
keuangan pada berbagai industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Disini 
rasio leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan saham oleh investor luar dan umur 
perusahaan sebagai variabel bebas dan kelengkapan laporan keuangan sebagai variabel 
terikat. Dengan menggunakan alat uji Analisis Regresi Berganda, penelitian ini menyatakan 
bahwa secara bersama-sama variabel leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan 
saham oleh investor luar dan umur perusahaan mampu mempengaruhikelengkapanlaporan 
keuangan pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan secara parsial hanya 
variabel leverage, variabel profitabilitas dan porsi kepemilikan saham publik yang 
mempengaruhi kelangkapan laporan keuangan pada industri manufaktur. 

Fitriani (2001) menunjukkan bahwa rasio likuiditas mempunyai hubungan positif 
dengan luas pengungkapan. Kondisi perusahaan yang sehat, yang antara lain ditunjukkan 
dengan tingkat likuiditas yang tinggi, berhubungan dengan pengungkapan yang lebih luas. 
Leverage merupakan perbandingan antara utang dengan aktiva. Perusahaan dengan leverage 
tinggi menanggung biaya pengawasan yang tinggi. Jika menyediakan informasi secara lebih 
komprehensif akan membutuhkan biaya lebih tinggi, maka perusahaan dengan leverage  yang 
lebih tinggi akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Na’im dan Fuad 
Rakhman (2000) membuktikan bahwa rasio leverage mempunyai hubungan positif dengan 
kelengkapan pengungkapan. Sebaliknya, Fitriani (2001) dalam penelitiannya menunjukkan 
bahwa rasio leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba pada tingkat penjualan, asset, dan  modal. Net profit margin atau disebut 
rasio profitabilitas, rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para 
manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab mereka ingin menyakinkan 
investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. 

Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada 
perusahaan kecil. Size perusahaan yang dinyatakan denganmarket capitalized diharapkan 
berhubungan dengan luasnya tingkat pengungkapan. Perusahaan yang berukuran lebih besar 
cenderung memiliki public demand akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan 
perusahaan yang berukuran lebih kecil. Alasan lainnya adalah bahwa perusahaan besar 
mempunyai biaya produksi informasi yang lebih rendah yang berkaitan dengan 
pengungkapan mereka atau biaya competitive disadvantage yang lebih rendah pula. Fitriani 
(2001) menunjukkan bahwa variabel size mempunyai hubungan positif terhadap kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan. Variable ukuran perusahaan dapat diukur melalui ukuran 
asset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar Fitriani (2001). 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (multiple regression analysis). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel dalam penelirian ini 
sebanyak 55 perusahaan. Metode penarikan sampel adalah purposive sampling, sampel 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada tahun 2015-2017 yang memenuhi kriteria sebagai berikut ; 

a. Menerbitkan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan tahun 2015-2017 
secara berturut-turut. 

b. Memiliki laba positif.  
c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam website BEI yang dinyatakan 

dalam Rupiah (Rp) 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan 

independen.Pengukuran variabel independen dilakukan sebagai berikut : 
a. Rasio leverage. Penelitian ini menggunakan Debt To Equity Ratio (DER) 

perusahaan yang dijadikan sampel pada tahun 2006-2008 yang diukur dengan 
membagi total kewajiban dengan ekuitas pemegang saham (Hanafi, Mamduh dan 
Abdul Halim 2007:81) 

b. Rasio likuiditas. Penelitian ini menggunakan rasio lancar perusahaan yang 
dijadikan sampel tahun 2015-2017, yang diukur dengan rumus aktiva lancar dibagi 
hutang lancar (Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim, 2007:77). 

c. Net Profit Margin diukur berdasarkan rasio antara laba bersih terhadap tingkat 
penjualan (Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim, 2007:83). Net Profit Margin 
dihitung dari tahun 2015-2017 dengan membagi laba bersih dengan penjualan. 

d. Ukuran perusahaan. Variable ukuran perusahaan dapat  diukur melalui ukuran 
asset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar Fitriani (2001). Variable ukuran 
perusahaan diukur melalui logaritma dari total asset. Penggunaan total aktiva 
dalam penelitian ini, karena berdasarkan penelitian Fitriani (2001) total aktiva lebih 
menunjukkan ukuran perusahaan di banding kapitalisasi pasar. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelengkapan pengungkapan laporan 
keuangan tahun 2015-2017. Variabel ini mengukur berapa banyak butir pengungkapan 
laporan keuangan yang material diungkap oleh perusahaan. Butir pengungkapan yang 
diukur meliputi pengungkapan wajib dan sukarela. Dalam melakukan perhitungan angka 
indeks, peneliti menggunakan instrument angka indeks maksimum. Angka indeks 
minimum adalah satu. Perusahaan yang memiliki nilai satu menunjukkan bahwa telah 
melakukan pengungkapan laporan keuangan secara penuh, dari jumlah butir 
pengungkapan yang terpenuhi dibagi jumlah semua butir pengungkapan yang mungkin 
dipenuhi. Untuk melihat pengaruh antar variabel dianalisis dengan menggnakan metode 
regresi linier berganda yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji asumsi.  
 
Hasil dan Pembahasan 

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2015-2017, 
sehingga diperoleh data sebanyak 55 perusahaan. Data diperoleh dari Indonesian Stock 
Exchange (IDX) tahun 2015-2017. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat 
dipaparkan deskripsi dari data yang diperoleh. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa Leverage perusahaan manufaktur pada tahun 2015-2017 
bergerak dari minimal 0,0025 hingga 4,0381 dengan rata-rata 0,72708 dan standar deviasi 
0,67700. Artinya leverage minimal perusahaan adalah  0,0025 dan maksimal 4,0381 dengan 
standar penyimpangan rata-rata 0,67700.Likuiditas perusahaan manufaktur pada tahun 2015-
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2017 bergerak dari minimal 0,37730 hingga 12,44130 dengan rata-rata 2,76188 dan standar 
deviasi 2,14916. Artinya likuiditas minimal perusahaan adalah 0,37% dan maksimal 12,44% 
dengan standar penyimpangan rata-rata 2,14916.Profitabilitas (NPM) perusahaan manufaktur 
pada tahun 2015-2017 bergerak dari minimal 0,00340 hingga 2,29720 dengan rata-rata 
0,12584 dan standar deviasi 0,30661. Artinya profitabilitas minimal perusahaan adalah 0,00% 
dan maksimal 2,29% dengan standar penyimpangan rata-rata 0,30661. 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Leverage 55 .00250 4.03810 .7270800 .67700174 
Likuiditas 55 .37730 12.44130 2.7618818 2.14916558 
NPM 55 .00340 .32120 .0861055 .07138558 
Ukuran Perusahaan 55 2.18200 5.42630 3.4579182 .71429666 
Kelengkapan Pengungkapan 55 .55880 .75980 .6355545 .04957621 

Sumber : data diolah, 2018 
Ukuran perusahaan (size) pada tahun 2015-2017 bergerak dari minimal 2,1820 hingga 

5,4263 dengan rata-rata 3,4579 dan standar deviasi 0,7141. Artinya ukuran minimal 
perusahaan adalah 2,1820  dan maksimal 5,4263 dengan standar penyimpangan rata-rata 
0,7141. Kelengkapan pengungkapan pada tahun 2015-2017 bergerak dari minimal 0,5588 
hingga 0,7598 dengan rata-rata 0,6355 dan standar deviasi 0,0495. Artinya ukuran minimal 
perusahaan adalah 0,5588  dan maksimal 0,7598 dengan standar penyimpangan rata-rata 
0,0495.  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
ganda. Namun sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik untuk mendeteksi apakah terjadi 
penyimpangan pada model regresi. 

 
Uji Asumsi Klasik 

Model regresi dapat digunakan untuk estimasi dengan signifikan dan representatif jika 
model regresi tersebut tidak menyimpang dari asumsi klasik regresi berupa : normalitas, 
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah data dari 
masing-masing variabel memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah 
distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data dalam 
penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk menerima atau menolak hipotesis, 
jika nilai signifikansi > 0,05, maka data berdistribusi normal. Dari hasil perhitungan 
Kolmogorov-Smirnov seperti yang tampak pada tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai Asymp. 
Sigsebesar 0,069 yang berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa 
seluruh data memiliki sebaran data yang normal 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .04423078 

Test Statistic .115 
Asymp. Sig. (2-tailed) .069c 

Sumber : data diolah, 2018 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terjadi kesamaan varians (homoskedastisitas) dari residual satu ke pengamatan yang lain. 
Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil perhitungan seperti 
yang tampak pada tabel 3 menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi 
dalam proses estimasi parameter model penduga, dimana tidak ada nilai thitung yang 
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signifikan atau sig > 0,05. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

 
Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

1 (Constant) .813 
Leverage .349 
Likuiditas .926 
NPM 1.000 
Ukuran Perusahaan .170 

Sumber : data diolah, 2018 
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi di antara 

variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Pengujian multikolinearitas dilakukan 
dengan melihat besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). 

 
Tabel 4. Uji Multikolinearitas 

 
 
 

         

Sumber: data diolah, 2018 
 

Dari hasil perhitungan multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel 
independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 (10%), artinya tidak ada korelasi antar 
variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa 
semua variabel bebas memiliki VIF kurang dari 10 (<10). Jadi dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan. 

Sementara uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di 
antara anggota dari serangkaian observasi yang terletak berderetan secara series dalam 
waktu (untuk data time series) atau korelasi antara tempat yang berdekatan (untuk data cross 
sectional). Untuk menguji adanya pengaruh autokorelasi dalam penelitian ini digunakan 
metode Durbin-Watson test. Sampel sebanyak 55 dan variabel yang menjelaskan sebanyak 5 
macam variabel.  

Tabel 5. Hasil Uji Autokolerasi 
Model R R Square Durbin-Watson 

1 .452a .204 2.084 
   Sumber: data diolah, 2018 

Tabel 5 menunjukkan nilai D-W pada tingkat kepercayaan 5% (α=0,05) adalah 
dL=1,4136 dan nilai dU= 1,7240, maka didapatkan nilai 4 – dL yaitu 4 – 1,4136 = 2,5864 dan 
4 – dUyaitu 4 – 1,7240 =2,276. Hasil perhitungan memperoleh nilai Durbin-Watson (D-W) = 
1,916. Hal ini berarti nilai D-W berada di daerah bebas autokorelasi, yaitu nilai du< D-W < 4-
dU yaitu 1,7240 < 2,084 < 2,276. 

Berikutnya untuk melihat pengaruh antara variabel maka dilakukan pengolahan data 
untuk membentuk persamaan regresi. Regresi adalah hubungan fungsional yang terjadi antara 

Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 (Constant)   
Leverage .772 1.296 
Likuiditas .661 1.513 
NPM .812 1.232 
Ukuran Perusahaan .899 1.112 
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satu variabel dependen dengan variabel independen, agar dapat diketahui nilai duga rata- rata 
variabel dependen atas pengaruh variabel independen tersebut. Dalam penelitian ini 
digunakan model regresi linier berganda. Variabel-variabel penelitian ini dapat dinyatakan 
dalam model sebagai berikut: 

Y  = a + b1.X1 + b2. X2 + b3. X3 + b4. X4 + e 
Ket : 
Y = Kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan 
X1 = Likuiditas 
X2 = Leverage 
X3 = Profitabilitas (NPM) 
X4 = Ukuran Perusahaan 
a = Konstanta 
b1…b4 = Koefisien regresi 
e = error  

Perhitungan analisis regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan komputer 
program SPSS versi 24. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Ganda 

Keterangan Koefisien thitung Signifikansi 
Konstan .525   
Likuiditas .031 .504 .616 
Leverage .008 .786 .436 
NPM .002 -.968 .338 
Ukuran Perusahaan -.094 3.365 .001 

F Statistik   0,006 
Sumber: data diolah, 2018 
 

Model persamaan regresi linier berganda dan hasil analisis yang diperoleh adalah : 
Y  = 0,525 + 0,031(X1) + 0,008(X2) + 0,002 (X3) - 0,094 (X4) +e 

 Persamaan tersebut menunjukkan bahwa indeks kelengkapan pengungkapan 
dipengaruhi oleh likuiditas, leverage, profitabilitas (NPM) dan ukuran perusahaan. 
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa apabila likuiditas, 
leverage, profitabilitas (net profit margin) dan ukuran perusahaan konstan, maka 
kelengkapan laporan keuangan akan sebesar0,525. 

b. Nilai koefisien likuiditas bernilai positif sebesar 0,031 artinya jika likuiditas 
perusahaan meningkat, maka skor indeks pengungkapan laporan keuangan juga akan 
meningkat sebesar 0,031. 

c. Nilai koefisien leverage bernilai positif sebesar 0,008, artinya jika leverage 
perusahaan meningkat, maka skor indeks pengungkapan laporan keuangan juga akan 
meningkat sebesar 0,008. 

d. Nilai koefisien profitabilitas (net profit margin) bernilai positif sebesar 0,002, artinya 
jika profitabilitas perusahaan meningkat, maka skor indeks pengungkapan laporan 
keuangan juga akan meningkat sebesar 0,002. 

Nilai koefisien ukuran perusahaan bernilai negatif sebesar 0,094, artinya jika ukuran 
perusahaan meningkat, maka skor indeks pengungkapan laporan keuangan juga akan 
berkurang sebesar0,094.Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis regresi berganda 
dengan programSPSS versi 24. Berikut ini adalah hasil hasil dari uji t. 
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Tabel 7. Hasil Uji t Statistik 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .525 .036  14.647 .000 

UKURAN .031 .009 .448 3.365 .001 
LEVERAGE .008 .011 .113 .786 .436 
LIKUIDITAS .002 .004 .078 .504 .616 
NPM -.094 .097 -.136 -.968 .338 

Sumber: data diolah, 2018 
Hasil uji t terhadap variabel ukuran perusahaan memperoleh nilai thitung sebesar 3,365 

dengan sig=0,001, sedangkan besarnya nilai ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,009. 
Dikarenakan thitung> ttabel yaitu3,365 > 2,009 dengan 0,001<0,05, maka Ha4 diterima. Artinya 
ukuran perusahaan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap indeks kelengkapan 
pengungkapan dalam laporan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif 
terhadap indeks pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan nilai thitung = 3,365 dengan 
sig=0,001, maka Ha4 diterima pada taraf signifikansi 5% (sig<0,05). Artinya semakin besar 
ukuran perusahaan, maka semakin besar indeks pengungkapan sukarela dalam laporan 
keuangan. Hal ini berarti perusahaan besar di pasar modal merupakan entitas yang banyak 
disorot oleh publik, sehingga harus mengungkapkan lebih banyak informasi sebagai bagian 
dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Semakin besar ukuran 
perusahaan maka akan semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya. 
Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir 
laporan keuangannya karena mereka memiliki lebih banyak informasi yang dapat 
diungkapkan. Perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang cukup untuk 
mengumpulkan dan menampilkan informasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 
penelitian sebelumnya oleh Amilia dan Ikka Retrinasari (2007) bahwa variabel likuiditas, 
leverage, net profit margin, ukuran dan status perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
kelengkapan laporankeuangan. 

Hasil uji t terhadap variabel leverage memperoleh nilai thitung sebesar 0,786 dengan 
sig=0,436, sedangkan besarnya nilai ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,009. 
Dikarenakan thitung< ttabel yaitu 0,786 < 2,009 dengan 0,436>0,05, maka Ha2 ditolak. Artinya 
leverage secara statistik tidak berpengaruh terhadap indeks kelengkapan pengungkapan 
dalam laporan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap indeks 
pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan nilai thitung sebesar 0,786 dengan 
sig=0,436, maka Ha2 ditolak pada taraf signifikansi 5% (sig>0,05). Perusahaan dengan rasio 
leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur 
jangka panjang. Semakin tinggi rasio leverage maka perusahaan akan menyediakan 
informasi secara lebih komprehensif. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya kemungkinan disebabkan karena data tentang leverage memiliki standar deviasi 
yang lebih tinggi dibanding meannya, hal itu menunjukkan bahwa varians data untuk rasio 
leverage itu tinggi. Sehingga hasilnya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Almilia dan Ikka 
Retrinasari (2007) bahwa variabel likuiditas, leverage, net profit margin, ukuran dan status 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap kelengkapan laporan keuangan. 

Hasil uji t terhadap variabel likuiditas memperoleh nilai thitung sebesar 0,504 dengan 
sig=0,616, sedangkan besarnya nilai ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,009. 
Dikarenakan thitung< ttabel yaitu 0,504< 2,009 dengan 0,616>0,05 maka Ha1ditolak. Artinya 
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leverage secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks kelengkapan 
pengungkapan dalam laporan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap indeks 
kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan dengan nilai thitung = 0,504 dan 
signifikansi = 0,616, maka Ha1 ditolak pada taraf signifikansi 5% (sig>0,05). Artinya tinggi 
rendahnya rasio likuiditas perusahaan tidak mempengaruhi manajemen dalam 
mengungkapkan informasi di laporan keuangan. Kemampuan perusahaan dalam mengelola 
asset perusahaan harus diungkapkan kepada publik secara penuh, baik perusahaan yang 
tingkat likuiditasnya rendah maupun tinggi. Semakin tinggi likuiditas perusahaan tidak 
semakin tinggi tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. Konsisten dengan hasil 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Binsar dan Lusy Widiastuti (2004) dan Almilia 
dan Ikka Retrinasari (2007) yang membuktikan bahwa variabel likuiditas, leverage, net 
profit margin, ukuran dan status perusahaan tidak berpengaruh terhadap kelengkapan 
laporan keuangan. 

Hasil uji t terhadap variabel rasio net profit margin memperoleh nilai thitung sebesar -
0,968 dengan sig=0,338, sedangkan besarnya nilai ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 
2,009. Dikarenakan thitung< ttabel yaitu -0,968 < 2,009 dengan 0,338 > 0,05 maka Ha3ditolak . 
Artinya net profit margin secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks 
kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa net profit margin atau rasio profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap indeks pengungkapan laporan keuangan dengan nilai thitung = -0,968 
dengan sig= 0,338, maka Ha3 ditolak pada taraf signifikansi 5% (sig>0,05). Ketidak 
konsistenan penelitian ini kemungkinan disebabkan karena data net profit margin memiliki 
standar deviasi yang lebih tinggi dibanding meannya, hal itu menunjukkan bahwa varians 
data untuk net profit margin itu tinggi. Sehingga hasilnya tidak berpengaruh terhadap 
variabel terikat. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Almilia 
dan Ikka Retrinasari (2007) bahwa variabel likuiditas, leverage, net profit margin, ukuran 
dan status perusahaan tidak berpengaruh terhadap kelengkapan laporankeuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif 
terhadap indeks pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan nilai thitung = 3,365 dengan 
sig=0,001, maka Ha4 diterima pada taraf signifikansi 5% (sig<0,05). Artinya semakin besar 
ukuran perusahaan, maka semakin besar indeks pengungkapan sukarela dalam laporan 
keuangan. Hal ini berarti perusahaan besar di pasar modal merupakan entitas yang banyak 
disorot oleh publik, sehingga harus mengungkapkan lebih banyak informasi sebagai bagian 
dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Semakin besar ukuran 
perusahaan maka akan semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya. 
Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir 
laporan keuangannya karena mereka memiliki lebih banyak informasi yang dapat 
diungkapkan. Perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang cukup untuk 
mengumpulkan dan menampilkan informasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 
penelitian sebelumnya oleh Amilia dan Ikka Retrinasari (2007) bahwa variabel likuiditas, 
leverage, net profit margin, ukuran dan status perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
kelengkapan laporankeuangan. 

Secara  keseluruhan  hasil   uji  t   menunjukkan  bahwa ukuran   perusahaan 
berpengaruh terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan. 
Sedangkan leverage, likuiditas dan net profit margin tidak berpengaruh terhadap indeks 
kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan. Artinya ukuran perusahaan 
mempengaruhi manajemen dalam mengungkapkan dalam laporan keuangan. Hal ini 
dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan manajemen dalam mengelola perusahaan 
secara profesional, sehingga dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan 
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) 

investasi. Sedangkan leverage, likuiditas dan net profit margin  tidak mempengaruhi 
manajemen dalam mengungkapkan laporan keuangan perusahaan. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan 
membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada taraf signifikansi. Hasil pengujian nilai F dapat 
dilihat pada tabel 8 

Tabel 8. Uji Statistik F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .027 4 .007 3.204 .020b 
Residual .106 50 .002   
Total .133 54    

Sumber : data olahan, 2018 
Hasil analisis diperoleh Fhitung = 3,204 dengan sig=0,020, sedangkan Ftabel adalah 

sebesar 2,55. Oleh karena Fhitung> Ftabel (3,204 > 2,55) dengan 0,02<0,05, maka variabel-
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu 
likuiditas, leverage, profitabilitasdanukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan 
bahwa model regresi yang digunakan tersebut sudah fit atau cocok. 

 
Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Likuiditas,  Leverage , dan Profitabilitas (Net 
Profit Margin) tidak berpengaruh terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam laporan 
keuangan sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap indeks kelengkapan 
pengungkapan dalam laporan. Variabel independen pada penelitian ini lebih banyak 
menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam laporan 
keuangan, ini bisa dikarenakan keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya mengunakan 
perusahaan manufaktur sebagai sampel dalam penelitian sehingga hasil penelitian kurang 
mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya dan tidak dapat digeneralisasikan, selain itu 
periode waktu yang diamati relatif pendek. 

Penelitian mendatang hendaknya menggunakan semua jenis perusahaan, sehingga 
sampel yang digunakan dapat mewakili semua karakteristik dalam populasi dan dapat 
mencerminkan kenyataan yangsesungguhnya dan periode pengamatan pada penelitian 
selanjutnya hendaknya lebih diperpanjang yaitu lebih dari satu tahun, sehingga hasil 
penelitian mencerminkan fenomena yang sesungguhnya dan hasil penelitian akan lebih baik. 
Penelitian mendatang dapat menambah variabel lainnya karena sangat dimungkinkan ada 
variabel lainnya yang lebih berpengaruh terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam 
laporan keuangan. 
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