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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio 

leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

porsi saham publik terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 2011. 

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan 

keuangan perusahaan pertambangan tahun 2009 - 2011 yang telah 

diaudit dan dipublikasikan. Populasi penelitian ini adalah 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dari tahun 2009 - 2011 sebanyak 26 perusahaan. Teknik 

pengambilan sampel dengan purposive sampling sehingga diperoleh 

sampel sebanyak 18 perusahaan pertambangan yang memenuhi 

kriteria dan menghasilkan 54 sampel penelitian dengan pengamatan 

selama 3 tahun (2009-2011). Teknik analisis data penelitian 

menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 

17.0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan. 

Sedangkan leverage, likuiditas, profitabilitas dan porsi saham 

publik secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rasio  

leverage, likuiditas ukuran perusahaan, profitabilitas dan  

porsi saham publik secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan. Besarnya pengaruh yang 

diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen 

adalah sebesar 18,5%. Sedangkan sisanya sebesar 81,5%  

dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan membutuhkan tambahan modal untuk melakukan 

pengembangan dan perluasan usaha agar memiliki daya saing dalam 

jangka panjang. Sumber utama bagi perusahaan dalam menghimpun 

dana adalah investor. Pasar modal merupakan sarana untuk 

mempertemukan perusahaan yang mencari sumber pendanaan dengan 

investor sebagai penyedia dana.  
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Manajemen dan investor/ kreditor merupakan pihak yang 

terpisah dan hubungan kedua pihak tersebut dikhawatirkan akan 

terjadi  kesenjangan informasi karena diasumsikan manajemen 

sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dan mengutamakan 

kepentingan pribadi. 

Untuk meyakinkan bahwa investor memperoleh tingkat 

pengembalian yang dikehendaki dengan resiko yang kecil khususnya 

dari segi kemampuan profitabilitas dan dividen yang akan 

dihasilkan maka investor membutuhkan informasi keuangan yaitu 

melalui laporan keuangan perusahaan sebagai petunjuk bagi 

investor untuk dapat menganalisis kondisi perusahaan  dan  

prospek perusahaan sehingga dapat memutuskan ke perusahaan mana 

dananya akan ditanamkan  karena investor kebanyakan menjauh dari 

resiko .  

Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh 

manajemen dan informasi yang disampaikan sebagai sinyal untuk 

mengurangi masalah keagenan. Dengan data laporan keuangan yang 

diperoleh  dan tersajikan, maka investor dapat mengukur hasil 

usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan 

mengetahui sudah sejauh mana perusahaaan mencapai tujuannya.  

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan transparansi 

informasi dalam laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik 

dalam  memenuhi ekspektasi para pengguna laporan keuangan, maka 

perlu disusun suatu pedoman penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan sehingga diharapkan dapat memberikan panduan untuk 

menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, seragam dan 

transparan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Leverage, Likuiditas, 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Porsi Saham Publik 

Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan 

Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah total debt to equity ratio, current ratio, ukuran 

perusahaan, return on asset dan porsi saham publik secara 

parsial berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

2. Apakah total debt to equity ratio, current ratio, ukuran 

perusahaan, return on asset dan porsi saham publik secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh total debt to equity 

ratio, current ratio, ukuran perusahaan, return on asset 

dan porsi saham publik secara parsial terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh total debt to equity 

ratio, current ratio, ukuran perusahaan, return on asset 
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dan porsi saham publik secara bersama-sama (simultan) 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)? 

 

2. TINJAUAN LITERATUR 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 
Menurut Kamus Besar Akuntansi (Ardiyos, 2010: 44) teori 

keagenan adalah teori yang memperhatikan hubungan antara 

principal (pemegang saham) dengan agen-agennya (manajer 

perusahaan). Sedangkan masalah keagenan adalah konflik yang 

timbul antara pemilik, karyawan dan manajer perusahaan dimana 

ada kecenderungan manajer lebih menempatkan kepentingan pribadi 

di atas kepentingan perusahaan.  

Agent lebih memahami perusahaan sehingga menimbulkan 

kesenjangan informasi atau asimetri informasi yang menyebabkan 

principal tak mampu menentukan apakah usaha yang dijalankan agen 

memang benar-benar optimal (Ikhsan dan Ishak, 2008: 56).   

Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh 

untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus 

mengeluarkan biaya yang disebut agency cost. Pengawasan secara 

total terhadap kegiatan para manajer akan memecahkan masalah 

keagenan, tetapi dibutuhkan biaya yang mahal (Atmaja, 208: 13). 

Pengungkapan (disclosure) merupakan media penting untuk 

mengatasi konflik keagenan. Tindakan untuk mengurangi asymmetric 

information ini disebut signaling. Adanya kondisi asymmetric 

information, pemberian sinyal kepada investor atau publik 

melalui keputusan-keputusan manajemen sangat penting (Atmaja, 

2008: 14).  

 

2.1.2 Laporan Keuangan Perusahaan 
Menurut PSAK NO. 1 revisi 2009, laporan keuangan adalah 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi.  

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen 

berikut : 

a. laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode 
b. laporan laba rugi komprehensif selama periode 
c. laporan perubahan ekuitas selama periode 
d. laporan arus kas selama periode 
e. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan 

akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan 

f. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif 
Dalam konteks hubungan laporan keuangan dan pengambilan 

keputusan ini, harus disadari bahwa ada  karakteristik 

kualitatif laporan keuangan yang harus dipenuhi yaitu dapat 

dipahami (understandability), relevan (relevance), keandalan 
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(reliability), dan dapat diperbandingkan (comparability) 

(Firdaus, 2008: 209). 

 

2.1.3 Analisis Laporan Keuangan 
Menurut (Harahap, 2010: 190), pengertian analisis laporan 

keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi 

unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang 

bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan 

yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan 

lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan 

keputusan yang tepat.  

Menurut Kamus Besar Akuntansi (Ardiyos, 2010: 770), 

analisa rasio merupakan metode analisa yang digunakan dalam 

menilai kredit dan investasi, dengan menggunakan hubungan antara 

angka-angka yang ditemukan dalam laporan keuangan untuk 

menentukan nilai dan mengkaji resiko. 

 

2.1.4 Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 

Menurut Kamus Besar Akuntansi (Ardiyos, 2010: 326), 

pengungkapan (disclosure) adalah informasi yang diberikan 

sebagai lampiran/ pelengkap bagi laporan keuangan, dalam bentuk 

catatan kaki atau tambahan. Informasi ini memberikan suatu 

penjelasan tentang posisi keuangan dan hasil operasi suatu 

perusahaan. Segala sesuatu yang bersifat material akan 

diungkapkan dalam laporan sehingga bermanfaat bagi pengguna 

laporan keuangan dan akan berpengaruh terhadap keputusan 

investasi. 

Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau 

perusahaan publik tertera dalam peraturan nomor X.K.6 lampiran 

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-431/BL/2012. Ada dua 

jenis pengungkapan yang disampaikan oleh perusahaan dalam 

hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar dan 

regulasi, yaitu:  

a. Mandatary disclosure (pengungkapan wajib)  
b. Voluntary disclosure (pengungkapan sukarela 

Dari segi luasnya, terdapat tiga tingkatan pengungkapan 

(Suwardjono, 2010: 581) yaitu: 

a. Adequate disclosure (pengungkapan memadai),  
b. Fair disclosure (pengungkapan wajar), 
c. Full disclosure (pengungkapan penuh). 

Praktek pelaporan keuangan di Indonesia mengacu pada 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berbasis 

International Accounting Standards (IAS) dan International 

Financial Reporting Standard (IFRS) yang dibuat oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia dan peraturan BAPEPAM. Pedoman penyajian dan 

pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik 

tertera dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 lampiran Keputusan Ketua 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-

347/BL/2012.  

Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten 

atau Perusahaan Publik untuk perusahaan Pertambangan terlampir 
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dalam Surat Edaran BAPEPAM Nomor: SE-02/BL/2008 di mana total 

item pengungkapan berjumlah 106  

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan 

harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan 

untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak 

benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan 

tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi (Harahap, 2007: 129). 

Semakin lengkap pengungkapan yang dilakukan, maka laporan 

keuangan perusahaan akan semakin handal (reliabel). Oleh karena 

itu, suatu perusahaan sangat penting untuk melakukan 

pengungkapan.  

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

2.2.1 Pengaruh Leverage Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan 

Keuangan  

Rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa jauh 

atau besar perusahaan telah didanai atau dibiayai oleh hutang 

(Raharjaputra, 2009: 199). Dalam penelitian ini leverage diukur 

dengan rasio total hutang terhadap ekuitas (total debt to equity 

ratio) 

Semakin  rendah rasio ini,  semakin tinggi tingkat 

pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan 

semakin besar  perlindungan bagi kreditor (Van Horne & Wachowicz, 

2009: 209)  

Jika dihubungkan dengan teori agensi (agency theory), 

perusahaan yang mempunyai proporsi hutang lebih banyak dalam 

struktur permodalannya akan mengeluarkan agency costs untuk 

mengawasi tindakan manajer agar manajer bekerja sungguh-sungguh 

untuk kepentingan pemegang saham sehingga dapat mengurangi 

masalah keagenan. Dengan demikian perusahaan mempunyai kewajiban 

untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memadai bagi investor 

atau kreditur melalui pengungkapan dalam laporan keuangan. 

 

2.2.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Kelengkapan Pengungkapan 

Laporan Keuangan  

Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah 

jatuh tempo (Raharjaputra, 2009: 199).  Dalam penelitian ini 

likuiditas diukur dengan  rasio lancar (current ratio) 

Semakin tinggi rasio ini, pembayaran kewajiban/ utang 

lancar semakin pasti, sehingga perlindungan terhadap kreditur 

jangka pendek lebih besar (Ardiyos, 2010: 282).  

Jika dihubungkan dengan signaling theory, rasio lancar yang 

baik merupakan suatu sinyal kepada investor bahwa perusahaan 

dapat memelihara atau mengendalikan likuiditasnya. Perusahaan 

yang likuiditasnya tinggi berarti kondisi keuangannya juga baik 

sehingga cenderung lebih berani mengungkapkan informasi lebih 

banyak melalui laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan sinyal kepada investor terhadap pengelolaan keuangan 

perusahaan yang baik sehingga pihak investor merasa aman untuk 

menanamkan modalnya dan memberikan pinjaman atau kredit kepada 

perusahaan.  
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2.2.3 Pengaruh ukuran perusahaan Terhadap Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan Keuangan  

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu 

perusahaan dengan struktur kepemilikannya. Semakin besar ukuran 

suatu perusahaan maka semakin besar pula modal yang ditanamkan 

pada usaha, sumber daya yang dimiliki lebih besar, lebih mudah 

dalam memasuki pasar modal, dapat memperoleh nilai kredit yang 

tinggi, perusahaan lebih terekspos dan sebagainya, yang 

kesemuanya ini akan mempengaruhi keberadaan total aktivanya 

(Deri, 2010).  

Jika dihubungkan dengan teori agensi (agency theory), 

perusahaan besar memiliki biaya agensi (agency cost) yang lebih 

besar, karena perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung 

memiliki public demand akan informasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil sehingga 

biaya pengawasan yang timbul juga akan semakin besar. Biaya 

agensi (agency cost) ini berhubungan dengan pengawasan manajemen 

untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai 

dengan perjanjian kontraktual perusahaan dengan kreditur dan 

pemegang saham. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya agensi 

(agency cost) tersebut, perusahaan akan mengungkapkan lebih 

banyak informasi melalui laporan keuangan sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan informasi yang memadai bagi investor atau  

kreditur melalui pengungkapan dalam laporan keuangan.  

 

2.2.4 Pengaruh profitabilitas Terhadap Kelengkapan Pengungkapan 

Laporan Keuangan  

Rasio ini mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan 

dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba 

perusahaan maupun nilai ekonomis atas penjualan, aset bersih 

perusahaan maupun modal sendiri (shareholders’ equity) 

(Raharjaputra, 2009: 205). Dalam penelitian ini profitabilitas 

diukur dengan tingkat pengembalian aset (return on asset) 

Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik 

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan 

perusahaan (Fahmi, 2011: 135). 

Jika dihubungkan dengan signaling theory, profitabilitas 

yang tinggi merupakan sinyal untuk meyakinkan investor tentang 

kinerja perusahaan yang baik dalam menghasilkan laba bagi 

perusahaan dan mencermikan prospek perusahaan di masa mendatang 

di mata investor, sehingga dapat menarik perhatian investor dan 

mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

Oleh karena itu, pihak manajemen akan mengungkapkan informasi 

yang lebih luas kepada publik karena perusahaan yang 

profitabilitasnya tinggi akan merasa bangga dengan pencapaiannya.   

 

2.2.5 Pengaruh porsi saham publik Terhadap Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan Keuangan  

Porsi saham publik menunjukkan besarnya kepemilikan 

perusahaan oleh masyarakat publik. Semakin besar persentase 

saham yang dilepas, maka semakin besar pula kontrol publik atas 

kebijakan perusahaan (Fakhruddin, 2008: 9)  
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Jika dihubungkan dengan teori agensi (agency theory), 

semakin menyebar kepemilikan saham perusahaan, perusahaan 

diharapkan mengungkapkan informasi  lebih banyak yang bertujuan 

untuk mengurangi kesenjangan infomasi. Oleh karena itu, untuk 

mengurangi biaya agensi (agency cost), perusahaan akan 

mengungkapkan lebih banyak informasi melalui laporan keuangan 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi yang memadai bagi 

pemegang saham melalui pengungkapan dalam laporan keuangan. 

 

2.2.6Pengaruh leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan porsi saham publik secara simultan 

Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan  

Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh leverage, 

likuiditas, ukuran perusahaan, profitabilitas dan porsi saham 

publik secara parsial (individual), tetapi juga menguji pengaruh 

secara simultan (bersama-sama) dalam mempengaruhi tingkat 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini juga 

memberikan pengaruh secara simultan Terhadap Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan Keuangan seperti penelitian terdahulu  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka 

variabel independen  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

total debt to equity ratio, current ratio, ukuran perusahaan, 

return on asset dan porsi saham publik. Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan adalah kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan sehingga kerangka penelitian yang dapat digambarkan 

adalah sebagai berikut : 

              

    

     H1           

     

      H2 

      

H3 

X6 

H4 

 

H5 

 

 

H6 

Variabel Independen   Variabel Dependen 

Gambar 2.1 

Kerangka  Penelitian 

 

2.3 Perumusan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis 1: total debt to equity ratio berpengaruh signifikan 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

Hipotesis 2: current ratio berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

Total Debt To 

Equity Ratio (X1) 

Current Ratio 

(X2) 

Ukuran 

Perusahaan (X3) 

Return On Asset 

(X4) 

Porsi Saham 

Publik (X5) 

Kelengkapan 

pengungkapan 

laporan keuangan  

(Y) 
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perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

Hipotesis 3: ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

Hipotesis 4: return on asset berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

Hipotesis 5: porsi saham publik berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

Hipotesis 6: total debt to equity ratio, current ratio, ukuran 

perusahaan, return on asset, dan porsi saham publik 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 

3. METODA PENELITIAN 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Di mana 

populasi dalam kurun waktu tahun 2009 – 2011 adalah berjumlah 26 

perusahaan pertambangan.  

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

nonprobability sampling dengan metode purposive sampling 

sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 18 perusahaan 

pertambangan yang memenuhi kriteria dan menghasilkan 54 sampel 

penelitian dengan pengamatan selama 3 tahun (2009-2011). 

Laporan keuangan dan data-data yang berkaitan dengan 

penelitian diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id) dan www.bapepam.go.id dan situs-situs lain yang 

memberikan informasi yang berkaitan.  

 

3.1 Operasional Variabel  

3.1.1 Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan pertambangan yang 

diukur dengan indeks pengungkapan. Penelitian ini menggunakan 

tingkat pengungkapan wajib (mandatory disclosure) sebagaimana 

yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM. 

Adapun perhitungan untuk angka indeks ini menggunakan 

indeks wallace(Subiyantoro dalam Deri, 2010) yaitu : 

            

 Indeks Wallace = n/k          

  

 Keterangan:  

 n : jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan  

 k : jumlah item yang seharusnya diungkap berdasar peraturan  

 

http://www.idx.co.id/
http://www.bapepam.go.id/
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3.1.2 Variabel Independen (Bebas) 
a. Leverage (x1) 

Perhitungan debt to equity ratio (Raharjaputra, 2009: 

202) adalah sebagai berikut : 

 

Debt to equity ratio=       Jumlah Hutang  

          Modal Sendiri atau Ekuitas  

 

b. Likuiditas (x2) 
Perhitungan current ratio (Raharjaputra, 2009: 200) 

adalah sebagai berikut: 

 
Current ratio=  Aset Lancar  

           Utang Lancar  

 

 

c. Ukuran perusahaan (x3) 
Secara umum biasanya size diproksi dengan total asset 

(Asnawi dan Wijaya, 2005: 274) sebagai berikut : 

 

    Size = Total Aktiva 

 

d.  Profitabilitas (x4) 

Perhitungan return on asset (ROA) (Atmaja, 2008: 417) 

adalah sebagai berikut : 

 

ROA=  Laba Sesudah Pajak  

          Aktiva Total  

 

e. Porsi saham publik (x5) 

Dalam penelitian ini porsi saham publik diukur 

menggunakan rumus (Simanjutak dan Widiastuti dalam Leony, 

2012) sebagai berikut : 

 

Proporsi kepemilikan saham publik: Jumlah saham publik 

              Jumlah saham beredar 

 

3.2 Analisis Data 

3.2.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran 

data yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.  

 

3.2.2 Uji Asumsi Klasik :  
a. Uji Normalitas  

Menurut (Ghozali, 2006: 110), uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan 

dengan analisis grafik histogram dan P-P Plot dan uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S).  
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b. Uji Multikolonieritas  
Menurut (Ghozali, 2006: 91), uji multikolonieritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam 

model regresi dapat dilihat dari tolerance value dan 

lawannya variance inflation factor (VIF). 

 

c. Uji Autokorelasi  
Menurut (Ghozali, 2006: 95), uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi dalam 

penelitian ini dapat digunakan uji Durbin-Watson (DW test) 

dengan ketentuan du < d < 4 – du yang artinya tidak ada 

autokorelasi positif atau negatif 

 

d. Uji Heteroskedastisitas  
Menurut (Ghozali, 2006: 105), uji heteroskedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dapat  melihat dari grafik  

scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID dan uji 

statistik Glejser. 

 

3.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda  
Untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas 

(independen) terhadap satu variabel terikat (dependen) disebut 

regresi berganda (Multiple Regression) (Ghozali, 2006: 7). 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : 

 

  Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e  

 

Keterangan:  

Y  : kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

a  : Konstanta 

b1/b2/b3/b4/b5:koefisien regresi dari stiap variabel independen 

X1 : total debt to equity ratio  

X2 : current ratio 

X3 : ukuran perusahaan 

X4 : return on asset 

X5 : porsi saham publik  

e  : error/ kesalahan 

 

3.2.4 Pengujian Hipotesis  
a. Uji Statistik t (Parsial)  

Menurut (Ghozali, 2006: 84), uji statistik t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan 

variasi varabel dependen 
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b. Uji Simultan F (Simultan) 
Menurut (Ghozali, 2006: 84), uji statistik F pada 

dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat. 

 

c. Koefisien Determinasi  
Menurut (Ghozali, 2006: 83), koefisien determinasi 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Banyak 

peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.. 

 

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

debt to equity ratio 54 .215 5.263 1.31370 1.044189 

current ratio 54 .001 10.642 2.47991 1.992373 

ukuran perusahaan 54 109 78765 14515.63 18400.235 

return on asset 54 .004 .460 .12510 .100071 

porsi saham publik 54 .015 .948 .32247 .212201 

indeks pengungkapan 54 .566 .802 .70160 .060510 

Valid N (listwise) 54     

      Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 17.0 
 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Normalitas 

 
Gambar 4.1 

Grafik P-P Plot 

Berdasarkan grafik P-P Plot pada gambar di atas dapat 

dilihat bahwa data mengikuti arah garis diagonal dan titik-titik 
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menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal. Hal ini 

menunjukkan bahwa data residual berdistribusi secara normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 Tabel 4.2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardiz

ed Residual 

N 54 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .05197925 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .139 

Positive .071 

Negative -.139 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.019 

Asymp. Sig. (2-tailed) .250 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

   Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 17.0 

Uji statistik dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov 

dapat memperoleh hasil yang lebih akurat. Berdasarkan tabel di 

atas dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,019 

dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,250 > 0,05. Hal ini 

berarti H0 diterima yaitu residual berdistribusi normal 

 
4.2.2 Uji Multikolonieritas  

 
 Tabel 4.3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .690 .027  25.659 .000   

debt to equity ratio .000 .012 -.016 -.074 .941 .351 2.852 

current ratio .002 .005 .067 .434 .667 .650 1.538 

ukuran perusahaan 1.240E-6 .000 .377 2.239 .030 .542 1.844 

return on asset -.144 .089 -.239 -1.625 .111 .713 1.402 

porsi saham publik .025 .046 .086 .537 .594 .593 1.686 

a. Dependent Variable: indeks pengungkapan 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 17.0 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil 

perhitungan menunjukkan nilai tolerance variabel independen 

memiliki nilai tolerance > 0,10 dan hasil perhitungan  nilai VIF 

juga menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF < 10. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas 

antar variabel independen dalam model regresi 

 

4.2.3 Uji Autokorelasi  

 

Tabel 4.4 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .512
a
 .262 .185 .054619 2.011 

a. Predictors: (Constant), porsi saham publik, current ratio, return on asset, 

ukuran perusahaan, debt to equity ratio 

b. Dependent Variable: indeks pengungkapan 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 17.0 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai 

Durbin-Watson sebesar 2,011. Sedangkan dari tabel DW dengan 

nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n) 54 dan jumlah variabel 

independen 5 (k=5), maka diperoleh nilai du sebesar 1,768 dan   

4 – du sebesar 2,232 . Dengan demikian nilai DW berada pada    

du < d < 4 – du (1,768 < 2,011 < 2,232), maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif. 

 

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas  

 

Gambar 4.2 

Grafik Scatterplot 
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Dari grafik d atas terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi 

 

 Tabel 4.5 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .049 .015  3.377 .001 

debt to equity ratio .001 .007 .036 .162 .872 

current ratio .005 .003 .296 1.798 .078 

ukuran perusahaan -1.328E-7 .000 -.080 -.443 .659 

return on asset -.064 .048 -.209 -1.330 .190 

porsi saham publik -.032 .025 -.220 -1.272 .209 

a. Dependent Variable: AbsUt 

 Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 17.0 

 

Uji statistik glejser dapat memperoleh hasil yang lebih 

akurat. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi dari semua variabel independen > 0,05. 

 

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.6 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .690 .027  25.659 .000 

debt to equity ratio .000 .012 -.016 -.074 .941 

current ratio .002 .005 .067 .434 .667 

ukuran perusahaan 1.240E-6 .000 .377 2.239 .030 

return on asset -.144 .089 -.239 -1.625 .111 

porsi saham publik .025 .046 .086 .537 .594 

a. Dependent Variable: indeks pengungkapan 

     Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 17.0 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disusun persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

 Y = 0,690 + 0,000x1 + 0,002x2 + 1,240E-6x3 – 0,144x4  + 0,025x5 + e 
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4.4 Pegujian Hipotesis 

4.4.1 Uji  Statistik t (Parsial) 
Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tabel di atas 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengujian hipotesis pertama, variabel independen leverage 

(total debt to equity ratio) memiliki nilai thitung -0,074 < 

ttabel 2,011(df=n-k-1=54-5-1=48) dan nilai signifikansi 0,941 > 

α=0.05 maka dari hasil pengujian ini HA di tolak dan H0 

diterima yang menunjukkan bahwa leverage (total debt to equity 

ratio) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. 

b. Pengujian hipotesis kedua, variabel independen likuiditas 

(current ratio) memiliki nilai thitung 0,434 < ttabel 2,011(df=n-

k-1=54-5-1=48) dan nilai signifikansi 0,667 > α=0.05 maka dari 

hasil pengujian ini HA di tolak dan H0 diterima yang 

menunjukkan bahwa likuiditas (current ratio) secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan. 

c. Pengujian hipotesis ketiga, variabel independen ukuran 

perusahaan memiliki nilai thitung 2,239 > ttabel 2,011(df=n-k-

1=54-5-1=48) dan nilai signifikansi 0,030 < α=0.05 maka dari 

hasil pengujian ini HA diterima dan H0 di tolak yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan. 

d. Pengujian hipotesis keempat, variabel independen 

profitabilitas (return on asset) memiliki nilai thitung -1,625 < 

ttabel 2,011(df=n-k-1=54-5-1=48) dan nilai signifikansi 0,111 > 

α=0.05 maka dari hasil pengujian ini HA di tolak dan H0 

diterima yang menunjukkan bahwa profitabilitas (return on 

asset) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. 

e. Pengujian hipotesis kelima, variabel independen porsi saham 

publik memiliki nilai thitung 0,537 < ttabel 2,011(df=n-k-1=54-5-

1=48) dan nilai signifikansi 0,594 > α=0.05 maka dari hasil 

pengujian ini HA di tolak dan H0 diterima yang menunjukkan 

bahwa porsi saham publik secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan. 

 

4.4.2 Uji Statistik F (Simultan) 
 

Tabel 4.7 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression .051 5 .010 3.410 .010

a
 

Residual .143 48 .003   

Total .194 53    

a. Predictors: (Constant), porsi saham publik, current ratio, return on asset, ukuran perusahaan, 
debt to equity ratio 

b. Dependent Variable: indeks pengungkapan 

   Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 17.0 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai 

Fhitung 3,410 > Ftabel 2,41 (df=n-k-1=54-5-1=48) dan nilai 

signifikansi 0,010 < α=0,05 maka dari hasil pengujian ini HA 

diterima dan H0 di tolak yang menunjukkan bahwa leverage (total 

debt to equity ratio), likuiditas (current ratio), ukuran 

perusahaan, profitabilitas (return on asset) dan porsi saham 

publik secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. 

 

4.4.3 Koefisien Determinasi 
 

Tabel 4.8 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .512
a
 .262 .185 .054619 2.011 

a. Predictors: (Constant), porsi saham publik, current ratio, return on asset, ukuran perusahaan, 

debt to equity ratio 

b. Dependent Variable: indeks pengungkapan 

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 17.0 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Adjusted R
2 

dalam 

penelitian ini sebesar 0,185 atau 18,5%. Dengan demikian 

besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel leverage (total 

debt to equity ratio), likuiditas (current ratio), ukuran 

perusahaan, profitabilitas (return on asset) dan porsi saham 

publik terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan adalah sebesar 18,5% atau hanya sebesar 18,5% 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu 

menjelaskan variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 81,5%  

dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Leverage (debt to equity ratio) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).   

2. Likuiditas (current ratio) secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).   

3. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).   

4. Profitabilitas (return on asset) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 



          17 
 

laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).   

5. Porsi saham publik secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).   

6. Leverage (debt to equity ratio), likuiditas (current ratio), 
ukuran perusahaan, profitabilitas (return on asset) dan porsi 

saham publik secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).   

7. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel leverage (debt 
to equity ratio), likuiditas (current ratio), ukuran 

perusahaan, profitabilitas (return on asset) dan porsi saham 

publik terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan adalah sebesar 18,5% atau hanya sebesar 18,5% 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu 

menjelaskan variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 

81,5%  dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang 

memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian-

penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Sampel dalam penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja  

2. Periode penelitian terbatas hanya 3 (tiga) tahun saja, yaitu 
periode 2009-2011 

3. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel penelitian 

yaitu leverage (debt to equity ratio), likuiditas (current 

ratio), ukuran perusahaan, profitabilitas (return on asset) 

dan porsi saham publik sebagai variabel dependen. 

  

5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan populasi 
dan sampel yang lebih luas tidak hanya pada satu sektor saja 

dan menambah periode pengamatan sehingga dapat memberikan 

hasil analisis yang lebih baik 

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan variabel 
lain karena masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Jika ingin 

menggunakan variabel yang sama dengan penelitian ini 

hendaknya menambah variabel penelitian sehingga dapat 

diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

3. Bagi perusahaan hendaknya menyajikan informasi keuangan 

secara fakta dan tidak menyesatkan mengenai kondisi 

perusahaannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan 
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sehingga dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam 

mengambil keputusan 

4. Bagi investor dan kreditur hendaknya memperhatikan Leverage, 
likuiditas ukuran perusahaan, profitabilitas dan porsi saham 

publik untuk mengetahui kondisi perusahaan karena kelima 

variabel tersebut sudah teruji bahwa secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan.  
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