
 
 

 
PENGARUH VARIABEL KEUANGAN DAN  

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP LUAS 

PENGUNGKAPAN SUKARELA 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi 

Strata I Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

 

Disusun Oleh : 

MUHAMMAD AFIF SETYAWAN 

B 200 150 293 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



1 
 

PENGARUH VARIABEL KEUANGAN DAN KARAKTERISTIK 

PERUSAHAAN TERHADAP LUAS 

PENGUNGKAPAN SUKARELA 

(Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2015-2017) 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti 

empiris tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, 

ukuran perusahaan, dan umur listing perusahaan terhadap 

pengungkapan sukarela. Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia (BEI) periode 2015-2017.Sampel dalam penelitian 

adalah 159 perusahaan manufaktur yang telah dipilih dengan 

metode purposive sampling.Metode analisis menggunakan 

teknik analisis regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan 

bahwa likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan sukarela sedangkan profitabilitas 

dan umur listing perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela. 

 

Kata kunci: profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran 

perusahaan, umur listing perusahaan. 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to analyzed to affect of determined 

profitability, liquidity , leverage, company size, and listing age 

on voluntary disclosure. Population of this research were all of 

manufacturing firms listed on Indonesian Stock Exchange (BEI) 

in 2015-2017. The sampling method used purposive sampling 

methodand obtained as many as 159 companies. Data analysis 

method used multiple linier regression method.The result 

showed that the liquidity, leverage, and  firm size haveeffect on 

voluntary disclosure while the profitability and firm listing age  

have no effect on voluntary disclosure. 

Keywords:profitability, liquidity, leverage, company size, listing 

age companies. 

 

1. PENDAHULUAN 

Hal yang penting dalam suatu persaingan di dunia bisnis saat ini adalah 

informasi keuangan suatu perusahaan.Hal ini karena informasi yang tersaji 
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dalam laporan tahunan menjadi suatu pertimbangan bagi pihak internal 

maupun pihak eksternal untuk mengambil suatu keputusan. Agar informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dengan cukup 

baik,maka penyajian laporan tersebut harus disertai dengan pengungkapan 

yang cukup (adequate disclosure). 

Kepentingan para stakeholder yang menghendaki pengungkapan laporan 

tahunan yang lengkap dan transparan bertentangan dengan kepentingan 

manajemen perusahaan yang tidak dapat menyampaikan informasi yang 

bersifat rahasia dan penting.Perbedaan kepentingan antara stakeholder 

dengan perusahaan tersebut dapat memunculkan asimetri informasi.Asimetri 

informasi adalah kondisi yang terjadi pada saat terdapat perbedaan informasi 

yang dimiliki oleh perusahaan dengan informasi dimiliki oleh stakeholder. 

Adanya asimetri informasi dalam perusahaan jelas akan merugikan 

investor atau calon investor, karena investor memiliki informasi yang lebih 

sedikit dibanding dengan informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan 

adanya kerugian ini, investor memerlukan perlindungan yang berupa 

pengungkapan informasi dan fakta-fakta yang relevan mengenai perusahaan 

dalam laporan tahunan. Di Indonesia, perlindungan investor mengenai praktik 

pengungkapan informasi perusahaan publik telah diatur dalam Badan 

Regulator Pasar Modal Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan 

keputusan ketua BAPEPAM KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban 

penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik dan 

melalui lembaga profesi akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dengan 

PSAK no.1 tentang penyajian laporan keuangan. 

Pengungkapan (disclosure) menyajikan suatu informasi yang harus 

memberikan suatu penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keandalan yang 

sebenarnya dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, informasi tersebut 

harus terpercaya, jelas, dan akurat dengan menceritakan kondisi sebenarnya 

yang sedang dialami oleh perusahaan,baik informasi keuangan maupun 

informasi non keuangan. Pengungkapan yang sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan standar ada dua jenis,yaitu pengungkapan wajib dan 
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pengungkapan sukarela.  Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah 

pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh lembaga yang berwenang. 

Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah pengungkapan 

yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh 

lembaga yang berwenang. Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh 

perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya akan berbeda. Hal ini 

karena belum adanya suatu peraturan yang mengatur tentang luas 

pengungkapan sukarela. 

Menurut Healy (1993) dalam Wardani (2012) pengungkapan sukarela 

merupakan salah satu cara yang dilakukan manajer untuk memperbaiki 

kredibilitas pelaporan keuangannya. Wiguna (2013) juga menjelaskan bahwa 

investor merasa pengungkapan wajib dianggap kurang mencukupi sebagai 

bahan pembuatan keputusan.Untuk itu diperlukan suatu informasi yang luas, 

jelas, akurat dan dapat dipercaya, sehingga pengungkapan sukarela perlu 

diungkapkan didalam pasar modal. 

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. Perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang cukup tinggi akan mendorong para manajer 

untuk memberikan suatu informasi yang lebih rinci, sebab mereka ingin 

meyakinkan para investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong 

kompensasi terhadap manajemen. Informasi yang lebih terinci dan positif ini 

membuat pihak manajemen untuk melakukan suatu pengungkapan sukarela 

yang lebih luas dengan memberikan beberapa informasi tambahan pada 

pengungkapan laporan tahunan. 

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan 

aktiva-aktiva perusahaan (Harahap, 2001:21) dalam Wiguna (2013). 

Likuiditas berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendek (Wild, Shaw, Chiappetta 2009:681) dalam Wardani 

(2012), yang artinya semakin likuid suatu perusahaan, maka perusahaan 

tersebut akan terhindar dari risiko gagal bayar dalam memenuhi kewajiban 
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jangka pendek. Dapat dikatakan bahwa likuiditas mencerminkan kesehatan 

sebuah perusahaan.Sebuah tingkat dimana perusahaan dapat dengan cepat 

memenuhi kewajiban lancarnya dari aktiva lancar atau kemampuan usaha 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.Dari likuiditas dapat juga 

dipandang kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi adalah 

perusahaan yang dapat dengan segera memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi akan 

lebih banyak melakukan suatu pengungkapan sosial daripada perusahaan 

yang mempunyai tingkat likuiditas yang rendah. Hal ini didasarkan dari 

pengharapan bahwa perusahaan yang kuat secara finansial akan lebih banyak 

mengungkapkan informasi daripada perusahaan yang lemah secara finansial. 

Leverage diproksikan dengan rasio utang terhadap aset. Investor dan 

kreditor memerlukan informasi yang lebih luas tentang perusahaan untuk 

memahami risiko dari investasi yang telah mereka lakukan. Perusahaan 

dengan rasio hutang yang tinggi wajib untuk melakukan pengungkapan 

sukarela secara lebih luas, hal ini juga untuk menjaga kepercayaan dari para 

kreditor atas dana yang mereka pinjamkan (Mulyono dan Magdalena, 2010) 

dalam Baskaraningrum dan Merkusiwati (2013). 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah 

perusahaan. Wulansari (2008) mengatakan bahwa perusahaan berukuran 

besar akan cenderung melakukan pengungkapan lebih luas dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan perusahaan besar akan lebih 

kompleks dan memiliki cakupan kepemilikan yang lebih luas dibanding 

dengan perusahaan kecil (Wulansari (2008) dalam Adhi, 2012). Ukuran 

Perusahaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan 

sukarela pada suatu perusahaan, karena perusahaan yang besar cenderung 

melakukan pengungkapan yang lebih luas, perusahaan besar juga memiliki 

tanggung jawab yang besar kepada para investor atas investasi yang 

ditanamkan pada perusahaan tersebut. Semakin besar suatu perusahaan, maka 

perusahaan akan menghadapi tuntutan lebih besar dari stakeholder untuk 
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menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan. Ukuran perusahaan 

dapat diproksikan dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Umur listing merupakan umur perusahaan sejak terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).Perusahaan terdaftar di BEI untuk melakukan IPO.Initial 

Public Offering (IPO) merupakan penawaran saham untuk pertama kalinya, 

(Jogiyanto, 2010). Setelah perusahaan go public, maka perusahaan 

diwajibkan untuk mempublikasikan laporan hasil operasi perusahaan selama 

periode waktu tertentu. Pengungkapan informasi tersebut merupakan cara 

terbaik untuk menyeimbangkan kepentingan dan pengetahuan akan 

perusahaan antara manajer dan pemilik. Semakin lama perusahaan melakukan 

IPO, diharapkan pengungkapan informasi yang dilakukan akan semakin luas 

pula. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua memiliki pengalaman yang 

lebih banyak dalam mempublikasi laporan tahunan (Prayogi, 2003) 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yang menguji teori-

teori melalui pengukuran dan analisis setiap variabel yang telah 

disusun.Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis, sebagai dasar atas 

dugaan penelitian.Tujuan nya untuk menguji dan menganalisis hubungan 

antara Variabel Keuangan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas 

Pengungkapan Sukarela. 

2.2 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2015-2017.Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling. Pengamatan ini berdasarkan 

beberapa kriteria-kriteria yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan menerbitkan annual 

report berturut- turut selama periode 2015- 2017  

2. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya 
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3. Perusahaan mengalami laba selama periode 2015-2017 

4. Memiliki semua data lengkap yang digunakan untuk menghitung variabel 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini. 

2.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti dari sumber yang sudah ada berupa dokumen, arsip maupun laporan 

yang dilaporkan oleh pihak luar peneliti. Sumber data dalam penelitian ini 

berasal dari annual report  perusahaan manufaktur yang didapatkan pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan web perusahaan bersangkutan. Data yang 

diambil adalah data annual report yang telah dipublikasikan oleh perusahaan 

tahun 2015 – 2017. 

2.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode studi pustaka dan metode dokumentasi atau literatur melalui buku 

teks, jurnal ilmiah, artikel serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

2.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.5.1 Luas Pengungkapan Sukarela 

Luas Pengungkapan Sukarela adalah seberapa besar informasi yang 

diungkapkan oleh perusahaan terhadap laporan tahunannya, selain daripada 

informasi yang bersifat wajib sebagaimana yang telah diatur oleh Bapepam. 

Daftar item pengungkapan atau penyampaian informasi dalam penelitian 

ini diperoleh dari penelitian Suripto (1999) yang mana terdiri dari 33 item 

pengungkapan sukarela. Rumus perhitungan luas pengungkapan sukarela 

sebagai berikut: 

LPS =  Jumlah butir informasi yang diungkapkan 

Semua butir informasi sukarela yang ditetapkan 

 



7 
 

2.5.2 Profitabilitas  

Menurut Fahmi (2014) Profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas 

manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi.Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA. 

ROA = Laba bersih setelah pajak 

      Total Aset 

2.5.3 Likuiditas 

Menurut Sartono (2010) Likuiditas perusahaan, menunjukan kemampuan 

untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada 

waktunya.Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio lancar 

(current ratio) yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana aset lancar 

menutupi kewajiban-kewajuban lancar. Rumus perhitungan Current ratio 

adalah sebagai berikut: 

CR= Aktiva lancar 

         Hutang lancar 

 

2.5.4 Leverage 

Leverage menggambarkan hubungan antar utang perusahaan terhadap modal 

maupun aset (Harahap, 2013:306). Menurut Fama dan Miller (1972) dalam 

Alsaeed (2006), pada dasarnya biaya agensi yang tinggi menunjukkan 

hubungan yang positif antara pengungkapan sukarela dan leverage. Semakin 

tinggi leverage suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan transfer 

kemakmuran dari kreditor kepada pemegang saham dan manajer (Meek, et 

al., 1995). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa, semakin tinggi tingkat 

leverage perusahaan, maka akan semakin luas pula pengungkapan informasi 

yang diungkapkan perusahaan karena perusahaan memiliki kewajiban 

terhadap pemegang saham dan untuk dapat menghilangkan keragu-raguan 

para kreditor. Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan 

menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Rumus perhitungan Debt to 

Equity Ratio sebagai berikut: 
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DER =    Total Hutang 

Total Ekuitas 

 

2.5.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan berdasarkan total 

aset yang dimilikinya sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No. 254 tahun 1997 (Wardani, 2012). Ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini diproksikan dengan logaritma natural dari total aset yang 

dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset 

 

2.5.6 Umur Listing Perusahaan 

Umur listing merupakan umur perusahaan sejak terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).Perusahaan terdaftar di BEI untuk melakukan IPO.Initial 

Public Offering (IPO) merupakan penawaran saham untuk pertama kalinya, 

(Jogiyanto, 2010). Setelah perusahaan go public, maka perusahaan 

diwajibkan untuk mempublikasikan laporan hasil operasi perusahaan selama 

periode waktu tertentu. Pengungkapan informasi tersebut merupakan cara 

terbaik untuk menyeimbangkan kepentingan dan pengetahuan akan 

perusahaan antara manajer dan pemilik. Semakin lama perusahaan melakukan 

IPO, diharapkan pengungkapan informasi yang dilakukan akan semakin luas 

pula. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua memiliki pengalaman yang 

lebih banyak dalam mempublikasi laporan tahunan (Prayogi, 2003). Umur 

listing suatu perusahaan dihitung mulai dari perusahaan tersebut terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sampai dengan akhir dari periode penelitian ini.Rumus 

perhitungan umur listing perusahaan adalah sebagai berikut: 

Umur Listing Perusahaan = Tahun Penelitian – Tahun listing di BEI 
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2.6 Metode Analisis Data 

2.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, maksimum 

dan minimum.Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan 

atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan 

mudah untuk dipahami. 

 

2.6.2 Analisis regresi linier berganda 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian pengaruh 

Variabel Keuangan dan karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan 

sukarela. Model regresi bergenda yang digunakan untuk menguji hipotesis 

sesuai dengan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

LPS= α + β1PROF + β2LIK + β3LEV + β4UK + β5ULP + e 

Keterangan:  

LPS = Luas Pengungkapan Sukarela 

α  = Konstanta 

β1- β5 = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen 

PROF = Proitabilitas 

LIK = Likuiditas 

LEV = Leverage 

UK  = Ukuran Perusahaan 

ULP = Umur Listing Perusahaan 

e   = error  

 

2.6.3 Uji Asumsi Klasik 

2.6.3.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2009) uji normalitas digunakan untuk menguji apakah 

model regresi variabel residual atau variabel pengganggu  memiliki distribusi 

normal. Data regresi yang baik adalah yang terdistribusi normal.Untuk 

menguji normalitas data penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-
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Smirnov.Pengujian ini biasanya digunakan untuk sampel besar. Pengujian 

dilakukan dengan cara membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan 

taraf signifikan α (0,05). Apabila nilai p > 0,05 maka berdistribusi normal 

atau sebaliknya. 

 

2.6.3.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2009) uji multikolinearitas digunakan untuk menguji 

apakah ada korelasi antara variabel bebas atau variabel independen.Tidak 

adanya korelasi antar variabel menunjukkan model regresi yang 

baik.Multikoliniearitas dapat dilihat melalui nilai tolerance dan VIF. Dengan 

melihat nilai tolerance jika nilai tolerance > 0,10  maka dapat disimpulkan 

tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika melihat nilai dari VIF jika nilai 

VIF < 10 maka data yang di uji tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga 

dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance yang tinggi adalah 

nilai VIF yang rendah yang menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. 

Nilai cutoff yang biasa dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas 

adalah nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2011). 

 

2.6.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskesdastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

(Ghozali, 2011:139) 

Penelitian ini menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Dasar yang 

digunakan untuk mengambil keputusan uji heteroskedastisitas yaitu sebagai 

berikut: 

1.Jika signifikansi > 0,05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2.Jika signifikansi < 0,05 maka data terjadi heteroskedastisitas. 
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2.6.3.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Santoso (2000: 216) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.Model regresi 

yang baik adalah model regresi yang terbebas dari masalah autokorelasi. 

Data time series atau data berkala waktu seperti bulanan, tahunan dan 

sebagainya sering atau bahkan rentan terjadi kasus autokorelasi. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu 

dengan pengujian Durbin Watson (uji D-W). Patokan atau kriteria umum 

untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah autokorelasi dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1). Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

2). Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

3). Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 

2.6.4 Uji Ketepatan Model 

2.6.4.1 Pengujian Simultan ( Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-

sama terhadap variabel dependen. Uji ini juga menentukan bahwa model 

regresi fit atau tidak. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. 

jika nilai probabilitas dari Fhitung> 0,05 berarti semua variabel independen 

serentak dan signifikan mempunyai variabel dependen atau model sudah fit of 

goodness, sedangkan jika probabilitas dari Fhitung< 0,05 berarti semua 

variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen atau model tidak fit of goodness (Ghozali, 2011: 98). 

 

2.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Setiap 
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tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen, sehingga penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R2. Nilai 

Adjusted R2 yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara 1 dan 0. 

Apakah hasil R2 mendekati 1 maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi 

yang kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Namun jika hasil R2 

mendekati 0 berarti terdapat korelasi yang lemah antara variabel bebas 

dengan variabel terikat (Ghozali, 2011: 97). 

 

 

2.6.5 Uji Hipotesis dengan Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).  Uji ini 

dapat diuji dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika nilai t hitung 

hasil regresi < t tabel maka H1 ditolak. Tetapi jika nilai thitung  hasil regresi 

> nilai  t tabel maka H1 diterima. Dalam penelitian ini nilai t menggunakan 

tingkat signifikansi 5 %. Kriteria pengujian ini adalah : 

a. H0 ditolak jika nilai probabilitas (p-value) < α 5%, yang artinya ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

b. H0 diterima jika nilai probabilitas (p-value) > α 5%, yang artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan sample dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling dengan beberapa ketentuan. Pengambilan sampel 

penelitian ini digambarkan pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 1 

Sampel Penelitian Tahun 2015-2017 

No Kriteria Jumla

h 

1. Jumlah perusahaan manufaktur yang terdafatar di BEI 

tahun 2015-2017 

143 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan annual report secara 

berturut-turut tahun 2015-2017 

(37) 

3. Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang 

selain rupiah secara berturut-turut tahun 2015-2017 

(30) 

4. Perusahaan manufaktur yang tidak menghasilkan laba 

secara berturut-turut tahun 2015-2017 

(52) 

5. Perusahaan manufaktur yang tidak mememiliki data yang 

lengkap dari tahun 2015-2017 

(14) 

Sampel yang memenuhi kriteria 53 

Total sampel penelitian = 53x3 159 

Sampel yang diolah 159 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

 

3.1 Statistik Deskriptif 

Berikut hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada lampiran dan secara 

ringkas ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2 

Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Profitabilitas (ROA) 159 .0004 .5267 .091452 .0883064 

Likuiditas (Current 

Ratio) 
159 .0659 1.7117 .559177 .3661971 

Leverage (DER) 159 .0761 4.5469 .788976 .7415265 
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Ukuran Perusahaan 159 25.6195 33.3202 28.658618 1.6592897 

Umur Listing 

Perusahaan 
159 0 36 20.38 9.121 

Luas Pengungkapan 

Sukarela 
159 .3636 .7576 .551577 .0757831 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel IV.2 diatas, variabel Luas 

Pengungkapan Sukarela diketahui nilai rata-rata sebesar 0,551577 dengan 

nilai minimum sebesar 0,3636dan nilai maksimum sebesar 0,7576 dengan 

standar deviasi sebesar 0,0757831. 

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel profitabilitas (PROF) dengan 

waktu periode dari tahun 2015 sampai dengan 2017 memiliki nilai rata-rata 

0,091452 dengan nilai minimum sebesar 0,0004dan nilai maksimum sebesar 

0,5267 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0883064. 

Sementara hasil analisis deskriptif terhadap variabel likuiditas (LIK) 

memiliki rata-rata sebesar 0,559177 dengan nilai minimum sebesar 0,0659 

dan nilai maksimum sebesar 1,7117. Sedangkan standar deviasi sebesar 

0,3661971. 

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap variabel leverage (LEV) 

memiliki nilai rata-rata sebesar 0,788976 dengan nilai minimum sebesar 

0,0761 dan nilai maksimum sebesar 4,5469. Sedangkan standar deviasi 

sebesar 0,7415265. 

Kemudian hasil analisis deskriptif terhadap variabel ukuran perusahaan 

(UK) memiliki nilai rata-rata sebesar 28,658618 dengan nilai minimum 

sebesar 25,6195 dan nilai maksimum sebesar 33,3202. Sedangkan standar 

deviasi sebesar 1,6592897. 

Selanjutnya hasil analisis deskriptif terhadap variabel umur listing 

perusahaan (ULP) memiliki nilai rata-rata sebesar 20,38 dengan nilai 

minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 36. Sedangkan standar 

deviasi sebesar 9,121. 
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3.2 Regresi Linier Berganda  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi 

linier berganda, sebagai berikut  

Tabel 3 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 

t-

hitung 
Sig. Tolerance VIF 

Konstan  0,217 2,17 0,032 
  

PROF -0,117 
-

1,688 
0,094 0,866 1,154 

LIK 0,052 2,474 0,014 0,545 1,834 

LEV -0,031 
-

3,007 
0,003 0,545 1,834 

UK 0,012 3,474 0,001 0,928 1,077 

ULP -0,001 
-

0,985 
0,326 0,878 1,139 

R2                                         = 0,137 

Adjusted R2                 = 0,109 

Durbin Watson = 1,570 

F hitung                   = 4,863 

Sig. F / Prob            = 0,000 

Sig. (2-tailed) K.S  = 0,437 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

Dari tabel maka data dijelaskan: 

 

3.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Luas Pengungkapan Sukarela 

Berdasarkan hasil pengujian variabel profitabilitas memiliki t hitung sebesar -

1,688 dan nilai signifikansi sebesar 0,094. Nilai signifikansi 0,094 > α 0,05 

berarti variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela, oleh karena itu H1 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini 
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disebabkan karena perusahaan yang memiliki kemampuan finansial 

cenderung memiliki daya tarik yang lebih tinggi sehingga pengungkapan 

sukarela dianggap tidak terlalu mempengaruhi keputusan para investor 

maupun kreditor. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Baskaraningrum et al (2013). 

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Benardi et 

al (2009) , Adhi (2009) ,Suta et al (2012), dan Neliana (2018) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Widianingsih (2011), Wardani (2012), dan Wiguna 

(2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela. 

 

3.2.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Luas Pengungkapan Sukarela 

Berdasarkan hasil pengujian variabel likuiditas memiliki t hitung sebesar 

2,474 dan nilai signifikansi sebesar 0,014. Tingkat signifikansi dewan 

komisaris independen 0,014 <  α 0,05, maka H2 diterima. Penelitian ini 

membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela.Tingkat Likuiditas yang tinggi menunjukkan kuatnya kondisi 

keuangan perusahaan sehingga perusahaan semacam ini cenderung untuk 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena 

ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel.Hasil ini sesuai 

dengan penelitian Yuni (2011). 

Hasil Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Krishna 

(2013) dan Wiguna (2013) yang menyatakan likuiditas berpengaruh positif 

terhadap luas pengungkapan sukarela. 

 

3.2.3 Pengaruh Leverage terhadap Luas Pengungkapan Sukarela 

Berdasarkan hasil pengujian variabel leverage memiliki t hitung sebesar -

3,007 dan nilai signifikan sebesar 0,003. Nilai signifikan 0,003 < α 0,05 

berarti variabel leverage berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan 
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sukarela, oleh karena itu H3 diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka akan semakin sedikit 

pengungkapan laporan tahunan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai alat 

pengawasan bagi manajemen dalam rangka menjaga kelangsungan usaha 

perusahaan. Hal ini berarti manajemen hanya akan mengungkapkan informasi 

seperlunya saja dalam laporan tahunan perusahaan jika perusahaan memiliki 

leverage yang tinggi agar risiko pendanaan perusahaan terlihat rendah, 

sebaliknya manajemen akan mengungkapkan informasi yang berlebih pada 

saat perusahaan memiliki leverage yang rendah agar terlihat bahwa risiko 

perusahaan atas hutang yang rendah merupakan prestasi dari kinerja 

manajemen, dimana tujuan dari semua tindakan manajemen tersebut salah 

satunya adalah agar kelangsungan usaha perusahaan tetap terjaga. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2016). 

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Oktoviana 

(2009) yang menyatakan bahwa Leverage berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela , Suta (2012), Sahar et al (2013) , Fitriana et al 

(2014), dan Fitriani (2015) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

negatif terhadap luas pengungkapan sukarela. Namun, bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Krishna (2013), Indrayani (2014) dan Rezaee 

(2017), yang menyatakan bahwa leverage mempunyai pengaruh yang 

signifikan positif terhadap luas voluntary disclosure. 

 

3.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan 

Sukarela 

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran perusahaan memiliki t hitung 

sebesar 3,474 dan nilai signifikan sebesar 0,001. Nilai signifikan sebesar 

0,001 < α 0,05 berarti variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sukarela, oleh karena itu H4 diterima. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap luas pengungkapan sukarela.Hal ini sesuai dengan beberapa alasan 

bahwa perusahaaan besar cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi 
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dibanding perusahaan yang kecil.Perusahaan besar memiliki biaya produksi 

informasi yang lebih rendah yang berkaitan dengan luas 

pengungkapan.Perusahaan besar lebih mungkin memiliki beragam produk 

dan beroperasi di berbagai tempat, termasuk di luar negeri.Perusahaan besar 

juga memungkinkan memiliki karyawan berketrampilan tinggi untuk dapat 

menerapkan sistem pelaporan manajemen dengan teknologi tinggi sehingga 

dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas.Semua alasan tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki kemampuan untuk 

memberikan pengungkapan sukarela yang lebih luas.Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mujiyono et al (2010). 

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gunawan 

(2000), Arifin et al. (2001),  Nor et al (2002), Oktoviana (2009) dan Neliana 

(2018) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap 

Luas Pengungkapan Sukarela. 

 

3.2.5 Pengaruh Umur Listing Perusahaan terhadap Luas 

Pengungkapan Sukarela 

Berdasarkan hasil pengujian variabel umur listing perusahaan memiliki t 

hitung sebesar -0,0985 dan nilai signifikan sebesar 0,326. Nilai signifikan 

sebesar 0,326 > α 0,05 berarti variabel umur listing perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, oleh karena itu H5 

ditolak. Hal ini dikarenakan bahwa perusahaan yang sudah lama listing 

mungkin lebih mengerti informasi-informasi apa saja yang akan memberikan 

pengaruh positif terhadap perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu 

mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya. Alasan yang mendasari 

hipotesis ini ditolak adalah perkembangan teknologi dan informasi yang 

setiap tahunnya mengalami kemajuan. Perusahaan yang baru listing di BEI 

telah difasilitasi dengan teknologi yang canggih,sehingga pengungkapan 

informasinya telah berkembang secara luas. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Suta et al (2012). 
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Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Indriyana (2013) dan Fitriana (2014) yang menyatakan bahwa Umur Listing 

Perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Namun 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayogi 

(2003) dan Wardani (2012) yang menyatakan bahwa Umur listing perusahaan 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel profitabilitas lebih 

besar dari 5% (0,094 > 0,05) 

2. Likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel  likuiditas kurang dari 5% 

(0,014 < 0,05) 

3. Leverage berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel leverage kurang dari 5% 

(0,003 < 0,05) 

4. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan 

kurang dari 5% (0,001 < 0,05) 

5. Umur Listing Perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variable umur 

listing perusahaan lebih besar dari 5% (0,326 > 0,05) 

 

4.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis industri yaitu sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga kurang 

mampu menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. 

2. Periode pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya tiga 

tahun yaitu tahun 2015-2017, sehingga apabila periode pengamatan yang 

dilakukan berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan terdapatnya unsur subjektivitas 

dalam menentukan indeks pengungkapan sukarela dan tidak dilakukan 

uji triangle. Hal ini memungkinkan terjadinya validitas yang kurang baik. 

 

4.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan faktor-faktor lain 

yang kemungkinan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, 

seperti: ukuran dewan komisaris, komite audit dan lainnya yang dapat 

menyempurnakan penelitian selanjutnya 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sektor perusahaan, 

misal sektor keuangan. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan validitas data 

dalam melakukan indeks pengungkapan sukarela dengan metode uji 

triangle. 
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