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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS 

PENGUNGKAPAN SUKARELA LAPORAN TAHUNAN 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek 

Periode 2014-2016) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh umur listing perusahaan, ukuran 

perusahaan, likuiditas, profitabilitas, leverage dan kepemilikan publik terhadap 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Sampel penelitian terdiri 186 perusahaan yang dengan metode purposive 

sampling dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2014-2016. Data laporan tahunan didapat melalui website resmi BEI 

www.idx.co.id. Teknik analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi linear 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari adanya 

gejala heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokolerasi, serta data yang dihasilkan 

terdistribusikan secara normal. Analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa umur 

listing perusahaan, ukuran perusahaan, leverage dan kepemilikan publik berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan. Likuiditas dan profitabilitas 

tidak berpengaruh secara signifikan pengungkapan sukarela laporan tahunan.. 

Kata Kunci : Pengungkapan Sukarela, Umur Listing Perusahaan, Ukuran Perusahaan, 

Likuiditas, Profitabilitas, Leverage Dan Kepemilikan Publik. 

 

Abstract 

The research is meant to find out whether firm listing age, firm size, likuidity, profitability, 

leverage and public ownership have influence to the voluntary disclosure of annual report 

on manufacturing companies which are listed in Indonesia Stock Exchange. The samples 

are 186 companies which have been selected from manufacturing companies which are 

listed in Indonesia Stock Exchange during 2014-2016 periods by using purposive sampling 

method. The data of manufacturing companies financial statement is obtained from 

Indonesia Stock Exchange official website www.idx.co.id. The multiple linear regression 

analysis method is used as analysis technique in this research. The result of this research 

indicated that this research regression model has fulfilled the overall classic assumption 

test which means that this regression model is free from any heteroscedaticity, 

multicollinearity, and autocorrelation symptoms, and the generated data has been 

distributed normally. The multiple linear regressions analysis shows that firm listing age, 

firm size, leverage and public ownership has significant influence to the voluntary 

disclosure of annual repport. Likuidity and profitability has no significant influence to the 

voluntary disclosure of annual repport. 

Keywords: voluntary disclosure, firm listing age, firm size, likuidity, profitability, 

leverage and public ownership. 

1. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi ini, dunia bisnis mengalami sebuah perkembangan yang pesat. 

Perkembangan dunia bisnis menjadi sebuah tolak ukur dari kemajuan perkenonomian suatu 

negara. Perkembangan ini membawa dampak terhadap persaingan setiap entitas menjadi 

semakin ketat. Keadaan ini mendorong entitas berupaya untuk lebih transparan dalam 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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mengungkapkan informasi yang dibutuhkan tentang organisasinya sehingga mampu 

membantu para pengambil keputusan dalam meramalkan serta mengantisipasi terhadap 

kondisi ekonomi yang mudah berubah. 

Laporan keuangan merupakan sebuah jendela informasi yang menggambarkan kondisi 

perusahaan yang dibutuhkan bagi pihak luar manajemen perusahaan. Informasi yang 

didapatkan dari suatu laporan keuangan bergantung pada seberapa besar tingkat 

pengungkapan dari laporan keuangan tersebut. Penyajian laporan tahunan harus disajikan 

dengan pengungkapan yang memadai agar mudah dipahami serta tidak menimbulkan salah 

interpretasi, maka dari itu pengungkapan laporan keuangan yang memadai sangat 

diperlukan untuk menggambarkan kondisi perusahaan tempat investasi (Agustina, 2016).  

Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

pengungkapan wajib (mandatory discolsure) serta pengungkapan sukarela (voluntery 

disclosure). 

Perusahaan yang berumur tua memiliki pengalaman lebih banyak jika dibandingkan 

lebih banyak dalam mempublikasikan laporan tahunannya. Perusahaan tersebut 

mempunyai pengalaman mengenai kebutuhan informasi para pengguna (Maharani, dkk, 

2016). Pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan karena 

perusahaan besar dapat memperoleh barang yang akan didistribusikan kepada pelanggan 

dengan harga yang lebih rendah, sehingga perusahaan besar mempunyai suatu 

kemungkinan untuk memenangkan persaingan dalam bisnis dan dapat mencapai laba yang 

diharapkan. Menurut Pradipta, dkk (2016) ukuran perusahaan yang besar akan 

mempermudah perusahaan dalam persaingan dengan perusahaan  kompetitor, karena 

perusahaan besar akan lebih dikenal publik dan mudah memasuki pasar. 

Likuiditas, leverage dan profitabilitas merupakan karakteristik perusahaan yang 

memengaruhi kelengkapan pelaporan keuangan. Likuiditas digunakan untuk menganalisa 

dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek serta sebagai alat untuk menilai 

efisien model kerja. Leverage yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki resiko yang tinggi pula. Bila perusahaan memiliki resiko tinggi maka perusahaan 

mempunyai tingkat pengembalian yang tinggi, namun banyak investor yang tidak mau 

menanggung resiko yang terlalu besar. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba, semakin besar laba yang diperoleh maka mempengaruhi tingkat 

keluasan dalam pengungkapan laporan keuangannya. 
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Kepemilikan publik merupakan faktor yang mendorong perusahaan untuk 

mengungkapkan laporan keuangannya secara luas, karena para shareholder menuntut 

perusahaan memberikan laporan keuangan secara detail. Investor mengharapkan 

pengungkapan laporan keuangan disajikan secara jelas dan lengkap sehingga bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Pujiati, dkk, 2014). Para shareholder mengingkan 

informasi keuangan yang rinci karena mereka membutuhkan informasi tersebut untuk 

mengambil keputusan. Informasi yang rinci tersebut digunakan untuk meyakinkan para 

shareholder bahwa uang yang mereka investasikan akan aman dan akan mempunyai 

tingkat pengembalian sesuai yang diharapkan. 

Pengungkapan laporan keuangan  dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary 

disclosure). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang harus 

diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan yang telah diatur oleh peraturan pasar 

modal yang berlaku. Peraturan pengungkapan laporan keuangan untuk perusahaan 

manufaktur diatur dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tanggal 27 

Desember 2002 yang kemudian direvisi dengan peraturan Nomor VII.G.7 lampiran SK 

Ketua BAPEPAM No. 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang berjumlah 73 item tentang 

penyajian pengungkapan laporan keuangan emiten perusahaan publik. Dan pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure) adalah salah satu cara meningkatkan kredibilitas 

perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu 

investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Pengungkapan Sukarela  merupakan 

pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa 

diharuskan oleh peraturan yang berlaku. 

Penelitian mengenai pengungkapan laporan tahunan serta faktor-faktor yang 

memengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan merupakan hal yang dianggap perlu. 

Peneliti ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor fundamental terhadap luas 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdafar di Bursa Efek 

Indonesia. Selain itu terdapat faktor-faktor fundamental yang memengaruhi kelengkapan 

laporan keuangan perusahaan yang menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah 

umur perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, profitabilitas serta porsi saham 

publik. Penelitian ini mengambil sampel seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Alasan menggunakan perusahaan 
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manufaktur karena perusahaan manufaktur sebagai mayoritas dan mudah terpengaruh oleh 

kondisi ekonomi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan 

judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Luas Pengungkapan Laporan Tahunan (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2016)”. 

 

2. METODE 

2.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa efek 

indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan periode penelitian 2014-2016. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 186 perusahaan manufaktur. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.  

2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

2.2.1 Variabel Dependen 

2.2.1.1 Pengungkapan Sukarela (IPS) 

Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) merupakan pengungkapan yang melebihi 

pengungkapan yang diwajibkan. Pegungkapan sukarela memberikan informasi 

akuntansi dan informasi lainnya ang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan 

oleh para pemakai laporan tahunan (Nugraheni, 2012). Studi pengungkapan sukarela 

dianggap penting karena data akuntansi yang diungkapkan dalam laporan keuangan 

seringkali hanya meliputi tingkat minimum dari pengungkapan yang diperlukan oleh 

penyusun standar akuntansi dan regulator. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya 

asimetri informasi antara manajer dan investor, akan tetapi manajer mempunyai 

kebijakan dalam menentukan informasi yang akan diungkapkan  secara sukarela. 

Suatu pengungkapan yang dapat dengan leluasa dilakukan perusahaan sesuai 

dengan kepentingan perusahaan yang dianggap relevan dan medukung dalam 

pengambilan keputusan ekonomi yang akan dilakukan oleh pengguna informasi 

laporan tahunan (annual report) (Damayanti, 2016). Perusahaan dapat meningkatkan 

kredibilitas melalui pengungkapan sukarela yang secara lebih luas untuk membantu 

para investor dalam memahami strartegi bisnis manajemen. Pengungkapan sukarela 

merupakan pengungkapan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela 

oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. 
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2.2.2 Variabel Independen 

2.2.2.1 Umur Listing Perusahaan  

Umur listing perusahaan ditujukan dengan seberapa lama perusahaan dapat bertahan, 

semakin lama umur listing perusahaan dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut 

semakin mempunyai banyak informasi yang diperoleh sehingga perusahaan lebih 

banyak mempublikasikan laporan serta mengetahui  kebutuhan para pemakai (Sawitri, 

2016). Semakin lama perusahaan berdiri, maka akan banyak disorot oleh investor dan 

akan menarik perhatian investor untuk membeli saham (Kartika, 2009 dalam Sawitri, 

2016). 

2.2.2.2 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas 

dari suatu perusahaan, sebagai penentuan sebuah perusahaan besar atau kecil dapat 

dilihat dari nilai total aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar (Daniel, 2013). 

Ukuran (size) perusahaan berkaitan dengan pengungkapan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam rangka penawaran umum (go public) yang dapat dilihat dari nilai 

total aktivanya. Besar atau kecilnya suatu perusahaan ditentukan dari tingkat 

komplektisita kegiatan yang dilakukan operasional perusahaan tersebut. Dengan 

tingkat komplektisitas yang lebih tinggi yang dimiliki oleh perusahaan bear, 

masyarakat menginginkan agar setiap kegiatan operasional perusahaan tersebut 

diungkapkan secara lengkap dan menyeluruh (Krishna, 2013). Secara umum 

perusahaan besar akan mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan 

kecil. 

2.2.2.3 Likuiditas 

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi keawajiban 

jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek (Prastowo, 2015). Rasio-rasio yang 

digunakan untuk menghitung likuiditas bersumber dari informasi tentang modal kerja 

yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar (Harahap, 2013:301). Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan rasio lancar (current ratio) dalam memproksikan likuiditas. 

2.2.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan dan keefisienan pihak manajemen dalam 

menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba (Agustina, 2006) dalam 

Wahyuningsih (2016). Tingkat profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi 

aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. 
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Tujuan akhir perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal. Untuk 

mencapai tujuan tersebut manajemen harus mampu mencapai target yang telah 

direncanakan. 

2.2.2.5 Leverage  

Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu membiayai 

seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 

dilikuidasi (Agustina, 2016). Menurut Na’im dan Rakhmna (2010:75) dalam 

Wahyuningsih (2016) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan rasio hutang atas 

modal tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan 

untuk memenuhi debitur jangka panjang dibandingkan dengan perusahaan dnegan 

rasio rendah. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang 

dianggap perlu untuk menyeimbangkan penggunaan modal (Agustina, 2016). 

2.2.2.6 Porsi Saham Publik 

Porsi kepemilikan saham merupakan bagian atau presentase saham yang dimiliki oleh 

pihak luar perusahaan. Dengan adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki 

investor akan mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan. Investor mengharapkan pengungkapan laporan keuangan disajikan secara 

jelas dan lengkap sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Pujiati, 

dkk, 2014). Laporan tahunan dapat dipandang sebagai upaya untuk mengurangi 

asimetri informasi antara manajemen dan pemilik dalam hal luasnyanya ungkapan 

sukarela laporan tahunan (Nugraheni, 2012). Semakin banyak saham yang dimiliki 

oleh publik, maka semakin banyak tekanan yang dihadapi perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya. Semakin 

banyaknya pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak 

pula detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan 

sukarela perusahaan semakin luas. 

Uji hipotesis ini menggunakan metode analisis regresi berganda (Multiple 

Linear Regression Method). Analisis ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi 

yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah : 

IPS = α+β1 AGE + β2 SIZE + β3 CR + β4 ROA + β5 DER + β6 OS+ e (1) 

Keterangan: 
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α = Konstanta 

β1- β6 = Koefisien Arah Regresi 

IPS = Luas Pengungkapan 

AGE = Umur Listing Perusahaan 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

CR = Likuiditas 

ROA = Profitabilitas 

DER = Leverage 

OS = Kepemilikan Publik 

Ε = error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul  dilihat dari nilai 

minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2011:19). 

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh Umur Lising Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Saham Publik 

Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dengan studi empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2016. 

 Sehingga dapat dideskripsikan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar 

deviasi variabel penelitian sebagai berikut:   

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AGE 186 0 35 19,2 9,621 

SIZE 186 25,61948 33,19881 28,4467781 1,64712051 

CR 186 0,45034 15,16460 2,9023727 2,47199041 

ROA 186 0,00042 0,43170 0,0976397 0,08806389 

DER 186 0,07088 5,20044 0,8237526 0,81289714 

OS 186 0,00582 0,59855 0,2603876 0,14761841 

IPS 186 0,30303 0,78788 0,6117628 0,10393718 

Sumber : Data sekunder diolah, 2018 
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Hasil statistik menunjukkan bahwa: 

Variabel Umur Listing Perusahaan dihitung berdasarkan tahun penelitian 

diselisihkan dengan tahun listing perusahaan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Umur 

listing perusahaan mempunyai nilai antara 0 sampai 35 dengan rata-rata sebesar 19,2 

dan standar deviasi sebesar 9,621. 

Variabel Ukuran Perusahaan diukur berdasarkan Ln total aset. Ukuran Perusahaan 

mempunyai nilai antara 25,61948 sampai 33,19881 dengan rata rata sebesar 

28,4467781 dan standar deviasi sebesar 1,64712051. 

Variabel Likuiditas diukur berdasarkan total aktiva lancar dibagi dengan total 

liabilitas lancar. Likuiditas mempunyai nilai antara 0,45034 sampai 15,16460 dengan 

rata rata sebesar 2,9023727 dan standar deviasi sebesar 2,47199041. 

Profitabilitas diukur berdasarkan total laba bersih tahun berjalan dibagi dengan 

total aktiva. Profitabilitas mempunyai nilai antara 0,00042 sampai 0,43170 dengan rata 

rata sebesar 0,0976397 dan standar deviasi sebesar 0,08806389. 

Variabel Leverage diukur berdasarkan total hutang dibagi dengan total ekuitas. 

Leverage mempunyai nilai antara 0,07088 sampai 5,20044 dengan rata rata sebesar 

0,8237526 dan standar deviasi sebesar 0,81289714. 

Variabel Kepemilikan Publik diukur berdasarkan total kepemilikan saham publik 

dibagi dengan total saham beredar. Kepemilikan Publik mempunyai nilai antara 

0,00582 sampai 0,59855 dengan rata rata sebesar 0,2603876 dan standar deviasi 

sebesar 0,14761841. 

Variabel Indeks Pengungkapan Sukarela diukur berdasarkan jumlah item 

informasi sukarela yang diungkap dibagi dengan total keseluruhan pengungkapan 

sukarela yang mungkin terpenuhi. Indeks Pengungkapan Sukarela mempunyai nilai 

antara 0,30303 sampai 0,78788 dengan rata rata sebesar 0,6117628 dan standar deviasi 

sebesar 0,10393718. 

3.2 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian 

memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus 

dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi normal, tidak mengandung 

autokorelasi, multikoloniaritas, dan heteroskedastisitas. 
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3.2.1 Uji Normalitas 

Cara untuk menguji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk 

menentukan normalitas distribusi residual. Jika sig atau p-value > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan one 

sample Kolmogorov Smirnov test adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Uji Normalitas 

Variabel p-value Ketentuan Kesimpulan 

Unstandardized Residual 0,338 > 0,05 Distribusi data normal 

Sumber : Data sekunder diolah, 2018 

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel unstandardized 

residual memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa 

distribusi data normal. 

3.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  suatu  model  regresi  

linear  terdapat korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Pendekatan yang sering digunakan untuk 

menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. 

Tabel 3. Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Ketentuan Kesimpulan 

1,808 -2 < DW < +2 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 

1,808 dimana berada diantara -2 sampai +2 sehingga persamaan model regresi dalam 

penelitian ini bebas dari permasalahan autokorelasi. 

3.2.3 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya Tolerance 

Value dan Variance Inflation Factor (VIF), apabila tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 

10 maka terjadi multikolinearitas.  

Tabel 4. Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

AGE 0,808 1,238 Tidak terjadi multikolinearitas 

SIZE 0,784 1,276 Tidak terjadi multikolinearitas 

CR 0,703 1,423 Tidak terjadi multikolinearitas 
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ROA 0,698 1,433 Tidak terjadi multikolinearitas 

DER 0,748 1,337 Tidak terjadi multikolinearitas 

OS 0,790 1,266 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber : Data sekunder diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance>0,10 dan nilai VIF<10, maka 

dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi. 

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan dengan Uji Glejser. Nilai 

probabilitas lebih dari 0,05 maka diketahui bahwa tidak ada hubungan anatara variabel 

independen dengan nilai residual sehingga menunjukkan tidak adanya masalah 

heteroskedastisitas.  

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p-value Ketentuan Kesimpulan 

AGE 0,642 >0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

SIZE 0,524 >0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

CR 0,415 >0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

ROA 0,073 >0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

DER 0,716 >0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

OS 0,864 >0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi. 

 

3.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda 

dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. 

Tabel 6.  Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Β T hitung Sig. Keterangan 

Konstanta 0,147 1,099 0,273 
 

AGE -0,003 -4,271 0,000 H1 diterima 
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SIZE 0,016 3,358 0,001 H2 diterima 

CR 0,006 1,814 0,071 H3 ditolak 

ROA 0,046 0,482 0,631 H4 ditolak 

DER 0,022 2,194 0,030 H5 diterima 

OS 0,117 2,183 0,030 H6 diterima 

R
2 

0,184 

Adjusted R
2 

0,157 

Fhitung 6,743 

Sig 0,000 

Sumber :Data sekunder diolah,2018 

3.3.1 Pengaruh Umur Listing Perusahaan (AGE) Terhadap Pengungkapan Sukarela 

(IPS) 

Berdasarkan perhitungan uji secara parsial dapat disimpulkan bahwa AGE 

berpengaruh negatif  terbukti nilai thitung sebesar -4,271 dan diperoleh nilai 

signifikansi (sig t) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa AGE berpengaruh terhadap IPS, dengan 

demikian H1 diterima. Umur perusahaan berpengaruh negatif berindikasi bahwa dari 

tahun ke tahun semakin tua umur listing perusahaan maka perusahaan tersebut 

semakin memilih jenis informasi yang akan disajikan kepada publik. Hal tersebut 

dikarenakan perusahaan hanya ingin mengungkapkan informasi-informasi yang 

dianggapnya penting dan mempunyai timbal balik kepada perusahaan. Selain itu 

perusahaan memerlukan biaya-biaya yang untuk melakukan pengungkapan informasi 

(Damayanti, 2016). Semakin tua umur perusahaan maka semakin banyak dikenal oleh 

investor. Hal tersebut melatarbelakangi tindakan perusahaan untuk tidak secara luas 

menyajikan pengungkapan sukarela karena perusahaan telah yakin bahwa para 

investor sudah mengenal baik nama perusahaan. 

3.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) Terhadap Pengungkapan Sukarela (IPS) 

Berdasarkan perhitungan uji secara parsial dapat disimpulkan bahwa SIZE 

berpengaruh terbukti nilai thitung sebesar 3,357 dan diperoleh nilai signifikansi (sig t) 

sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,001 < 0,05). Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa SIZE berpengaruh terhadap IPS, dengan demikian H2 
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diterima. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangannya. Perusahaan yang berukuran besar cenderung 

lebih banyak mengungkapkan butir-butir laporan karena perusahaan besar memiliki 

lebih banyak informasi yang dapat diungkapkan. Perusahaan yang besar juga memiliki 

sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi 

(Agustina, 2016). 

Perusahaan dengan ukuran yang besar melakukan aktivitas lebih banyak daripada 

perusahaan dengan ukuran kecil. Hal ini menjadi pusat perhatian para investor untuk 

mengambil keputusan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula 

tuntutan terhadap keterbukaan informasi bila dibandingkan dengan perusahaan dengan 

ukuran kecil. Kemampuan perusahaan besar dalam merekrut karyawan yang ahli serta 

adanya tuntutan dari pemegang saham dan analisis membuat perusahaan besar 

memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan yang lebih lengkap.  Selain itu 

pengungkapan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas 

publik (Damayanti, 2016). Perusahaan besar cenderung memiliki pemegang saham 

yang banyak, sehingga perhatian para pemangku tersebut juga semakin tinggi dan 

akan lebih banyak memerlukan informasi. Perusahaan besar juga memiliki sumber 

daya yang cukup untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi. 

Dapat disimpulkan bahwa kekayaan yang semakin besar membuat manajemen 

ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel sehingga cenderung 

melakukan pengungkapan sukarela secara lebih luas kepada para pengguna dengan 

harapan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. 

3.3.3 Pengaruh Likuiditas (CR) Terhadap Pengungkapan Sukarela (IPS) 

Berdasarkan perhitungan uji secara parsial dapat disimpulkan bahwa CR tidak 

berpengaruh terbukti nilai thitung sebesar 1,814 dan diperoleh nilai signifikansi (sig t) 

sebesar 0,071 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,071 > 0,05). Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa CR tidak berpengaruh terhadap IPS, dengan demikian H3 

ditolak. Tidak berpengaruhnya likuiditas terhadap indeks pengungkapan sukarela 

laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI dapat disebabkan 

karena pihak manajemen beranggapan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi cukup 

dijadikan sinyal positif bagi para investor maupun pengguna informasi keuangan 

lainnya untuk menilai prospek perusahaan tanpa harus melakukan pengungkapan 

sukarela yang lebih luas dengan biaya yang lebih besar (Baskaningrum dan 
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Merkusiwati, 2013). Selain itu, manajer nampaknya memiliki pertimbangan bahwa 

dalam kondisi perolehan yang likuid, atau dengan kata lain likuiditasnya besar, maka 

perusahaan merasa tidak perlu untuk memberikan informasi tambahan secara sukarela 

mengenai hal tersebut karena nantinya mungkin akan diabaikan oleh para pemakai 

laporan (Damayanti, 2016). 

3.3.4 Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap Pengungkapan Sukarela (IPS) 

Berdasarkan perhitungan uji secara parsial dapat disimpulkan bahwa ROA tidak 

berpengaruh terbukti nilai thitung sebesar 0,482 dan diperoleh nilai signifikansi (sig t) 

sebesar 0,631 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,631 < 0,05). Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap IPS, dengan demikian H4 

ditolak. Tidak berpengaruhnya tingkat profitabilitas terhadap pengungkapan sukarela 

laporan tahunan dapat disebabkan karena pihak manajemen beranggapan bahwa 

tingkat profitabilitas yang tinggi dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan 

dengan baik, sehingga tidak diperlukan pengungkapan sukarela yang lebih luas 

(Baskaningrum dan Merkusiwati, 2013). 

3.3.5 Pengaruh Leverage (DER) Terhadap Pengungkapan Sukarela (IPS) 

Berdasarkan perhitungan uji secara parsial dapat disimpulkan bahwa DER 

berpengaruh terbukti nilai thitung sebesar 2,194 dan diperoleh nilai signifikansi (sig t) 

sebesar 0,030  lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,030 < 0,05). Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa DER berpengaruh terhadap IPS, dengan demikian H5 

diterima. Pada perekonomian yang membaik, perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk memperoleh laba yang 

tinggi. Para pemegang saham lebih menginginkan perusahaan dengan leverage yang 

tinggi karena peningkatan laba yang diharapkan tanpa  mengurangi pengendaliannya 

terhadap perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk lebih mengungkapkan 

pengungkapan sukarela untuk tetap mempertahankan kepercayaannya kepada para 

krediturnya (Agustina, 2016). Hal tersebut dikarenakan kreditur memerlukan 

informasi yang luas dan jelas mengenai debiturnya untuk meyakinkan mereka bahwa 

debitur mampu membayar kewajibannya sesuai jatuh tempo. 

3.3.6 Pengaruh Kepemilikan Publik (OS) Terhadap Pengungkapan Sukarela (IPS) 

Berdasarkan perhitungan uji secara parsial dapat disimpulkan bahwa OS berpengaruh 

terbukti nilai thitung sebesar 2,183 dan diperoleh nilai signifikansi (sig t) sebesar 

0,030 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,030 < 0,05). Oleh karena itu dapat 
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disimpulkan bahwa OS berpengaruh terhadap IPS, dengan demikian H6 diterima. 

Kepemilikan saham oleh publik akan cenderung memberikan pengungkapan sukarela 

yang lebih banyak karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi 

perusahaan. Adanya jumlah kepemilikan saham oleh publik yang lebih besar, 

menuntut emiten untuk melaporkan kondisi perusahaan menjadi lebih luas untuk 

dilaporkan ke publik sehingga diharapkan tidak muncul asimetri informasi 

(Damayanti, 2016). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel umur listing perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, dan 

kepemilikan publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Sementara itu, 

variabel likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

sukarela. 

4.2 Keterbatasan 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang meliputi sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan laporan tahunan periode 2014-2016 saja, sehingga 

kesimpulan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisir pada tahun yang lain. Adanya 

perbedaan penilaian indeks kelengkapan pengungkapan laporan tahunan antar 

perusahaan karena kondisi subjektif penulis, sehingga memungkinkan terjadinya 

validitas yang kurang baik. Penelitian ini hanya mampu menjelaskan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen sebesar 15,7 %, sisanya sebesar 84,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

4.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dikemukakan 

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu 

penelitian selanjutnya menggunakan periode tahun pengamatan yang lebih lama dan 

terbaru. Jumlah sampel pengamatan dengan periode yang lebih lama dan terbaru akan 

memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang mendekati 

kondisi sebenarnya. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan validitas 

data dalam melakukan indeks pengungkapan sukarela dengan metode uji triangle. 

Penelitian selanjutnya, hendaknya dapat menambahkan atau mengganti variabel 
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independen selain umur listing perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, 

leverage, dan kepemilikan saham yang dapat mewakili faktor-faktor perusahaan seperti 

aktivitas dan struktur modal dalam mempengaruhi luas pengungkapan sukarela laporan 

tahunan. 
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