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Abstraksi 

Istikomah ( 100462201311 ) 

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, CURRENT RATIO, RETURN ON 

ASSET DAN DEBT TO ASSET RATIO TERHADAP LUAS 

PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR 

INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2010-2013.  

Skripsi. Fakultas Ekonomi. 2014 

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Current Ratio, 

Return on Asset, Debt to Asset Ratio dan 

Luas Pengungkapan Laporan Keuangan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ukuran perusahaan, current ratio, return on asset dan 

debt to asset ratio terhadap luas pengungkapan laporan 

keuangan perusahaan yang brgerak di sektor industry 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2013. 

 Data yang digunakan adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2010-2013 

yang telah diaudit dan dipublikasikan. Populasi 

penelitian ini adalah perusahaan sektor industry barang 

konsumsi   terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2010-2013 sebanyak 37 perusahaan. Teknik pengambilan 

sampel dengan purposive sampling sehingga diperoleh 

sampel sebnayak 24 perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang memenuhi kriteria dan mengahasilkan 96 

sampel penelitian dengan pengamatan 4 tahun (2010-

2013). Teknik analisis data penelitian menggunakan 

analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 

20.0. 

 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan, current ratio dan debt to asset ratio 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan. Sedangkan return on asset secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan, current ratio, return on asset dan 

debt to asset ratio secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan. 

Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah 10.1%. 
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Sedangkan sisanya sebesar 89.9% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

 

 

1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  

 Adanya perkembangan zaman dan tingkat persaingan 

yang semakin ketat serta mudah berubahnya kondisi 

lingkungan ekonomi dalam dunia bisnis, maka perusahaan 

dituntut untuk mengungkapkan informasi perusahaan 

secara transparan agar dapat bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan merupakan suatu 

entitas yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan 

masyarakat sehingga perusahaan harus dapat memberikan 

layanan yang memuaskan kepentingan stakeholders dengan 

cara memenuhi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan 

aktivitas bisnis perusahaan (Prasetyo, 2012: 43). 

Pengungkapan laporan keuangan (disclosure of 

financial statement) merupakan sumber informasi untuk 

pengambilan keputusan investasi. Bagi para investor, 

informasi yang disampaikan oleh manajemen perusahaan 

dijadikan sebagai alat anailisis dan pengawasan 

terhadap kinerja manajemen perusahaan. Sementara bagi 

manajemen, keterbukaan informasi dimaksudkan untuk 

menunjukkan keseriusan dalam menjalankan atau mengelola 

perusahaan secara profesional, sehingga dapat 

mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan  

investasi. Keputusan investasi tergantung pada mutu dan 

luas pengungkapan (disclosure) yang disajikan dalam 

laporan keuangan (Prasetya, 2011: 2) 

  

Penelitian tentang luas pengungkapan (disclosure) 

dalam laporan keuangan dan variabel-variabel keuangan 

yang terkait akan memberikan gambaran mengenai sifat 

perbedaan luas pengungkapan antar perusahaan dan 

variabel-variabel keuangan yang mempengaruhinya, serta 

dapat menginformasikan kondisi perusahaan pada suatu 

masa pelaporan. Dalam pencapaian efesiensi dan sebagai 

sarana akuntabilitas publik, pengungkapan laporan 

laporan keuangan menjadi faktor signifikan (Daniel, 

2013: 5). 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat 

hal ini dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk proposal 

dengan judul “ Pengaruh Ukuran Perusahaan, Current 
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Ratio, Return On Asset, dan Debt to Asset Ratio 

Terhadap Luas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan di 

atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah Ukuran Perusahaan, Current Ratio, Return 

on asset dan  Debt to Asset Ratio secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 

laporan keuangan pada perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2013. 

2. Apakah Ukuran Perusahaan, Current Ratio, Return 

on asset dan  Debt to Asset Ratio secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap 

luas pengungkapan laporan keuangan pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2013. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan, 

Current Ratio, Return on Asset dan Debt to Asset 

Ratio secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan laporan keuangan pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2013. 

2. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan, 

Current Ratio, Return on Asset dan Debt to Asset 

Ratio secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan laporan 

keuangan pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2013. 
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2.    Tinjauan Pustaka 

2.1   Landasan Teori 

2.1.1 Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu laporan kinerja 

yang bersifat historis atau suatu perusahaan pada 

periode tertentu yang bermanfaat dalam memberikan suatu 

informasi untuk mengevaluasi, menganalisis, dan 

mengambil keputusan bagi para eksekutif perusahaan. 

Laporan keuangan juga merupakan suatu fondasi bersama 

aspek bisnis lainnya serta ekonomi untuk meramalkan 

masa depan perusahaan (Raharjaputra, 2009:15). 

 Analisis merupakan suatu langkah awal dalam suatu 

pengambilan keputusan yang cerdas. Sebelum membuat 

keputusan para eksekutif harus mengumpulkan data dan 

menguji fakta-fakta keuangan yang penting dan relevan. 

Fakta-fakta keuangan tersebut diperoleh dari data-data 

akunting yang ditunjukkan dalam bentuk Neraca dan 

Laporan Rugi/Laba (Raharjaputra, 2009:195).  

2.1.2Luas Pengungkapan Laporan Keuangan 

Menurut Marwita (2001) dalam Daniel (2013), luas 

pengungkapan didefinisikan sebagai sejumlah informasi 

untuk membantu investor dalam membuat prediksi kinerja 

perusahaan pada masa yang akan datang. Luas 

pengungkapan laporan keuangan mengukur berapa banyak 

butir laporan keuangan yang secara material akan 

diungkapkan oleh suatu perusahaan. Jika kita 

mendefinisikan pemegang saham dan investor lain sebagai 

ke kolompok fokal yang tepat untuk akuntansi, 

pengungkapan dalam pelaporan keuangan dapat 

didefinisikan sebagai penyajian informasi yang 

diperlukan untuk mencapai operasi yang optimum dalam 

pasar modal yang efesien. Ada dua jenis pengungkapan 

oleh perusahaan dalam hubungannya dengan persyaratan 

yang ditetapkan oleh standard an regulasi, yaitu: 

a. Mandatary disclosure (pengungkapan wajib)  

 

b. Voluntary disclosure (pengungkapan sukarela  

 

Menurut (Widati dan Wigati, 2011), ada tiga konsep 

pengungkapan yang biasa diusulkan yaitu: 

1. Adequate disclosure (pengungkapan yang cukup) 
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2. Fair disclosure (pengungkapan yang fair) 
3. Full disclosure (pengungkapan penuh) 

 

2.2 Pengembangan Hipotesis 

2.2.1Hubungan antara ukuran perusahaan dengan luas 

pengungkapan laporan keuangan 

 Beberapa penelitian sebelumnya telah mendukung 

adanya pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan 

luas pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh 

perusahaan (Suta dan Laksito, 2012; Efrata dan 

Sherlita, 2012; Daniel, 2013). Dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan semakin luas  

pengungkapan laporan keuangan, perusahaan besar lebih 

cendrung mengungkapkan mengungkapkan informasi yang 

lebih dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil 

(Daniel, 2013). 

Perusahaan besar cenderung memiliki biaya keagenan 

yang lebih besar karena semakin besar ukuran 

perusahaan, maka semakin meningkat pula jumlah 

stakeholder yang terlibat di dalamnya. Biaya keagenan 

dapat diminimalisasi dengan adanya pengungkapan 

informasi yang lebih memadai sebagai bentuk 

pertanggungjawaban manajemen. Selain itu perusahaan 

besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks, 

sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar bagi 

masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, 

perusahaan besar dituntut untuk mengungkapkan informasi 

lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawabannya dari 

pada perusahaan kecil (Suta dan Laksito, 2012). 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya adalah: 

𝑯𝟏 : Ukuran perusahaan  berpengaruh signifikan terhadap 

luas pengungkapan laporan keuangan  

2.2.2 Hubungan antara current ratio dengan luas 

pengungkapan laporan keuangan  

 Kondisi perusahaan yang sehat, yang antara lain 

ditunjukkan dengan tingkat likuiditas yang tinggi, 

berhubungan dengan pengungkapan yang lebih luas. Hal 

tersebut didasarkan pada ekspektasi bahwa perusahaan 

yang secara keuangan kuat, akan cenderung untuk 

mengungkapkan lebih banyak informasi. Ini disebabkan 

karena perusahaan ingin menunjukkan kepada pihak 

ekstern bahwa dirinya tersebut kredibel (Almilia dan 
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Retrinasari, 2007) dalam( Daniel 2013). Pernyataan 

tersebut didukung oleh teori signalling yang 

menjelaskan bahwa semakin kuat finansial suatu 

perusahaan, maka cenderung akan memberikan pengungkapan 

informasi yang lebih luas sebagai suatu sinyal 

keberhasilan manajemen dalam mengelola finansial 

perusahaan tersebut. 

 Cooke (1989) dalam Prasetya (2010), menyatakan 

bahwa kondisi perusahaan yang sehat, yang antara 

ditunjukkan dengan tingkat likuiditas yang tinggi, 

berhubungan dengan tingkat pengungkapan yang lebih 

luas. Pengaruh positif current ratio terhadap luas 

pengungkapan laporan keuangan dibuktikan oleh Suta dan 

Laksito (2012). Berdasarkan uraian diatas maka 

hipotesisnya adalah: 

𝑯𝟐 : Current ratio berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan laporan keuangan 

2.2.3 Hubungan antara Return on Asset dengan luas 

pengungkapan laporan keuangan 

 Tujuan akhir dari suatu perusahaan adalah untuk 

memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Oleh 

karena itu manajemen perusahaan harus mampu untuk 

memenuhi target yang telah ditetapkan tapi besarnya 

keuntungan harus dicapai sesuai dengan yang diharapkan 

bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat 

keuntungan tersebut digunakan rasio return on asset , 

dimana return on asset merupakan kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan selama satu tahun. 

Fitri (2012) menyatakan  bahwa terdapat pengaruh 

positif antara variabel return on asset terhadap luas 

pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan uraian 

diatas maka hipotesisnya adalah: 

𝑯𝟑 : Raturn on Asset  berpengaruh signifikan terhadap 

luas pengungkapan laporan keuangan 

2.2.4 Hubungan antara Debt to Asset Ratio terhadap 

luas pengungkapan laporan keuangan 

 Debt to asset ratio mengukur kemampuan perusahaan 

untuk bertahan hidup selama jangka waktu yang lama. 

Debt to asset ratio menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar kembali hutang atau kewajiban- kewajiban 
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jangka panjang. Faktor ini sangat penting terhadap 

struktur modal suatu perusahaan. Struktur modal dalam 

setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi modal sendiri 

dan modal yang berasal dari kreditur yang disebut 

hutang atau modal asing (Yuliansyah, 2007), dalam ( 

Fitri, 2012). 

 Perusahaan yang mempunyai debt to asset ratio yang 

tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang memadai bagi investor atau 

kreditur. Efrata dan Sherlita (2012) menyatakan 

terdapat pengaruh positif antara variabel debt to asset 

ratio terhadap luas pengungkapan laporan keuangan.  

𝑯𝟒 : Debt to asset ratio berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan laporan keuangan 

2.2.5 Hubungan antara ukuran perusahaan, current 

ratio, return on asset dan debt to asset ratio 

terhadap luas pengungkapan laporan keuangan 

 Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh ukuran 

perusahaan, current ratio, return on asset dan debt to 

asset rasio  secara parsial (individual), tetapi juga 

akan menguji pengaruh secara simultan (bersama-sama) 

dalam mempengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu 

diharapkan penelitian ini juga memberikan pengaruh 

secara simultan  terhadap luas pengungkapan laporan 

keuangan seperti penelitian terdahulu. 

 Penelitian Efrata dan Sherlita (2012) menyatakan 

bahwa secara bersama-sama variabel ukuran perusahaan, 

current ratio dan debt to asset ratio mampu 

mempengaruhi index disclosure.  

𝑯𝟓 :  Ukuran perusahaan, current ratio, return on asset 

dan debt to asset ratio secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 

laporan keuangan. 

 

Berdasarkan uraian mengenai variabel dependen dan 

independen sebelumnya, maka dapat digambarkan suatu 

kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, variabel 

independennya adalah ukuran perusahaan, current ratio, 

return on asset dan debt to asset ratio. Sedangkan 

variabel yang menjadi fokus penelitian yaitu luas 

pengungkapan laporan keuangan. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

        

       H1  

       H2  

       H3  

       H4 

       H5 

3. Metode Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan perusahaan yang bergerak di sektor 

industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2010-2013. Di mana populasi dalam 

kurun waktu tahun 2010-2013 adalah berjumlah 37 

perusahaan sektor industry barang konsumsi. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 

24 perusahaan sektor industry barang konsumsi yang 

memenuhi criteria dan menghasilkan 96 sampel penelitian 

dengan pengamatan selama 4 tahun (2010-2013). 

Laporan keuangan dan data-data yang berkaitan 

dengan penelitian diperoleh dari situs Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id) dan www.bapepam.co.id dan 

situs-situs lain yang memberikan informasi yang 

berkaitan. 

3.1 Variabel dan Operasional Variabel Penelitian 
3.1.1 Variabel Dependen 

Menurut Daniel (2013) perhitungan indeks luas 

pengungkapan laporan keuangan dilakukan sebagai berikut 

: 

1. Memberikan skor untuk setiap item pengungkapan, 
dimana jika suatu item diungkapkan diberi nilai 

satu dan jika tidak diungkapkan akan diberi 

nilai nol. 

2. Skor yang diperoleh dari setiap perusahaan 

dijumlahkan untuk mendapatkan skor total 

3. Menghitung indeks luas pengungkapan laporan 

keuangan. 

Luas Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

 (Y)  

Ukuran Perusahaan (x1) 

Current Ratio (x2) 

Return on Asset(x3) 

Debt to Asset Ratio (x4) 

http://www.idx.co.id/
http://www.bapepam.co.id/
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Rumus index wallace menurut Soewardjono 

(2005) dalam Daniel (2013) adalah : 

Disclosure index =  
n

k
 x 100 % 

Keterangan : 

n : jumlah item yang diungkapkan oleh 

perusahaan 

k : jumlah item yang dianjurkan untuk 

diungkapkan. 

 

3.1.2 Variabel Independen 
1. Ukuran perusahaan (X1) 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau 

kecilnya sebuah perusahaan, yang dapat diukur 

dengan mengetahui total aktiva yang dimiliki 

perusahaan (Suta dan laksito, 2012). Menurut 

(Asnawi dan Wijaya, 2005: 274) Secara umum 

biasanya size diproksi dengan total asset. Adapun 

rumus ukuran perusahaan yaitu:  

Size = Total Aktiva 

2. Current Ratio (X2)  

Menurut Fahmi (2012:121) current ratio adalah 

ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka 

pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Adapun rumus 

current ratio adalah : 

Current Asset

Current Liabilities
 

3. Return on Asset (X3) 

Menurut Darsono dan Ashari (2005:56) return on 

asset adalah laba bersih dibagi rata-rata total 

aktiva. Adapun rumus return on asset  adalah :  

Laba Bersih 

Total Aktiva
 

 

4. Debt to Asset Ratio (X4) 

Menurut Darsono dan Ashari (2005:54) debt to 

total asset yaitu rasio total kewajiban terhadap 

aset. Adapun rumus debt to asset ratio adalah : 

Total Kewajiban

Total Aktiva
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3.2 Metode Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah analisis 

kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan 

perhitungannya menggunakan metode statistik yang 

dibantu dengan program Statistik Package Social 

Sciences (SPSS) versi 20.0. Sebelum melakukan uji 

analisis regresi berganda (multiple regression 

analysis), harus dilakukan uji normalitas data dan uji 

asumsi klasik terlebih dahulu. 

3.3. Uji Asumsi Klasik 

3.3.1Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas 

dapat dideteksi dengan melihat histogram dan 

residualnya (Ghozali, 2006:112) . 

3.3.2Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah 

dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan penganggu pada periode t-1 sebelumnya 

(Ghozali, 2006:95). 

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2006: 105), uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Didalam 

penelitian ini untuk mendeteksi adanya gejala 

heterokedastisitas digunakan uji Glejser. Apabila nilai 

sig > 0,05, maka data tersebut bebas dari 

heterokedastisitas. 

 

3.3.4 Uji Multikolinieritas 

 Menurut Ghozali (2006: 91), uji multikoloneritas 

bertujuan untuk menguji apakah pada mosel regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent). Ini perlu dilakukan karena model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

variabel independen. Untuk menguji ada tidaknya 

multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF).  



11 
 

3.4 Analisis Regresi  

Untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel 

bebas (independen) terhadap satu variabel terikat 

(dependen) disebut regresi berganda (Multiple 

Regression) (Ghozali, 2006: 7). Analisis regresi 

berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji 

variabel-variabel independen yang mempengaruhi luas 

pengungkapan. Persamaan regresi dalam penelitian ini 

adalah : 

 

Y = a + b1 X1+ b2 X2 + b3X3+ b4X4 + e 

Keterangan : 

Y   = Luas pengungakapan laporan keuangan  

a   =  konstanta 

b1/b2/b3/b4 = Koefisien Regresi  

X1   = Ukuran Perusahaan 

X2   = Current Ratio 

X3   = Return on Asset 

X4   = Debt to Asset Ratio 

e   = Variabel Penganggu 

 

3.5 Uji Hipotesis 

3.5.1Uji Statistik t (Uji Parsial ) 

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji 

tingkat signifikan pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Menguji pengaruh 

ukuran perusahaan, current ratio, return on asset dan 

debt to asset ratio terhadap luas pengungkapan laporan 

keuangan. Dengan tingkat signifikan 5%. 

3.5.2Uji Statistik F (Uji Simultan ) 

Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk menguji 

pengaruh ukuran perusahaan, current ratio, return on 

asset dan debt to asset ratio secara bersama-sama 

terhadap luas pengungkapan laporan keuangan. Dengan 

tingkat signifikan sebesar 5%. 
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3.5.3Koefisen Determinasi ( Adjusted 𝐑𝟐) 

Menurut Ghozali (2006: 83) koefisiensi determinasi 

(R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen.  

 

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2 

 Hasil Uji Deskriptif 

 

Sumber:: Hasil output SPSS. V.20.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviatio

n 

Ukuran 

Perusahaan 
90 85 50770 

6092.2

6 

11129.76

8 

Current Ratio 90 .151 11.743 
2.9702

4 
2.231348 

Return on 

Asset 
90 -.034 .657 .13296 .133063 

Debt to Asset 

Ratio 
90 .094 .986 .41003 .207422 

Luas 

Pengungkapan 
90 .368 .627 .45089 .060475 

Valid N 

(listwise) 
90 
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4.1.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.1.2.Hasil Uji Normalitas 

  

Tabel 4.3 

 Hasil Uji Normalitas 

Sumber : Hasil Output SPSS V.20.0 

Dari uji normalitas  di atas dapat dilihat dari 

masing-masing variabel hanya variabel dependen yaitu 

luas pengungkapan saja yang berdistribusi normal dengan  

nilai Asymp.Sig. (2-tailed) adalah 0.105.  Nilai 0.105 

> 0.05 dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. 

Sedangkan dari keempat variabel independen yaitu ukuran 

perusahaan, current ratio, return on asset dan debt to 

asset ratio nilai Asymp.Sig. (2-tailed) adalah 0.000. 

nilai 0.000 < 0.05 dapat dikatakan bahwa data tidak 

berdistribusi normal. Untuk itu dilakukan adanya data 

outlier. Adapun hasil nya adalah sebagai barikut : 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Ukuran 

Perusa

haan 

Curren

t 

Ratio 

Return 

on 

Asset 

Debt to 

Asset 

Ratio 

Luas 

Pengungkapa

n 

N 96 96 96 96 96 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 
7837.

57 

3.226

31 

.1709

0 
.47337 .45521 

Std. 

Deviat

ion 

14879

.520 

3.885

603 

.4128

83 
.652636 .067151 

Most Extreme 

Differences 

Absolu

te 
.301 .238 .329 .289 .124 

Positi

ve 
.294 .232 .278 .289 .124 

Negati

ve 
-.301 -.238 -.329 -.281 -.097 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.951 2.327 3.224 2.827 1.214 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .105 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



14 
 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

Sumber : Hasil Output SPSS V.20.0 

Dari hasil uji normalitas diatas dapat dilihat 

nalai signifikan variabel ukuran perusahaan 0.167, 

current ratio 0.089, return on asset 0.125, debt to 

asset ratio 0.154, dan luas pengungkapan 0.143. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam 

penelitian ini berdistribusi normal, karena 

signifikansi semua variabel > 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Ukuran 

Perusah

aan 

Curren

t 

Ratio 

Return 

on 

Asset 

Debt to 

Asset 

Ratio 

Luas 

Pengung

kapan 

N 90 90 90 90 90 

Normal 

Parameters
a,

b
 

Mean 
6092.2

6 

2.9702

4 
.13296 .41003 .45089 

Std. 

Deviat

ion 

11129.

768 

2.2313

48 

.13306

3 

.20742

2 

.06047

5 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolu

te 
.295 .189 .218 .119 .121 

Positi

ve 
.294 .189 .218 .119 .121 

Negati

ve 
-.295 -.131 -.148 -.064 -.089 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 
1.250 1.210 1.124 1.133 1.149 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.167 .089 .125 .154 .143 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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4.1.3 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Sumber :hasil outptut SPSS V. 20.0 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai 

uji Durbin – Watson adalah 1.052 atau mendekati dan 

berada diangka 2. Hal ini menunjukkan bahwa pada model 

regresi tidak terdapat autokorelasi. 

 

4.1.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Glejser 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .376
a
 .141 .101 .057344 1.052 

a. Predictors: (Constant), Debt to Asset Ratio, 

Ukuran Perusahaan, Return on Asset, Current Ratio 

b. Dependent Variable: Luas Pengungkapan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) .067 .016  4.223 .000 

Ukuran 

Perusahaan 

-

2.755E-

008 

.000 -.010 -.090 .929 

Current 

Ratio 
-.003 .002 -.213 

-

1.384 
.170 

Return on 

Asset 
.013 .025 .055 .500 .619 
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Sumber: Hasil Output SPSS V.20.0 

Dari tabel diatas uji glejser  diatas dapat 

dilihat bahwa nilai sig dari masing-masing variabel 

independennya adalah berupa ukuran perusahaan, current 

ratio, return on asset dan debt to asset ratio > 0.05. 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data bebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

 

4.1.5 Hasil Uji Multikolonieritas 

 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Sumber : Hasil output SPSS V.20.0 

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. 

 

 

Debt to 

Asset Ratio 
-.033 .022 -.221 

-

1.460 
.148 

a. Dependent Variable: ABS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) .531 .029  18.011 .000   

Ukuran 

Perusahaan 

6.914E-

007 
.000 .127 

        

2.879 
.008 .922 1.085 

Current 

Ratio 
-.012 .004 -.439 -3.027 .003 .480 2.083 

Return on 

Asset 
-.007 .047 -.016 -.153 .878 .955 1.047 

Debt to 

Asset 

Ratio 

-.116 .042 -.399 -2.798 .006 .496 2.018 

a. Dependent Variable: Luas Pengungkapan 
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4.1.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Adapun hasil analisis regresi linier berganda 

dengan menggunakan SPSS 20.0 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Linier berganda 

Sumber: Hasil output SPSS 

Berdasarkan tabel diatas  adapun persamaan regresi 

berganda dari data di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Y = 0.531+ 6.914E-007 𝑥1 – 0.012 𝑥2 +  0.007 𝑥3 – 0.0116𝑥4 

+ e 

4.2  Hasil Uji Hipotesis 

4.2.1 Uji Statistik t (Uji Parsial) 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tabel 

diatas adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas 

Pengungkapan 

  Hasil uji 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 2.879 yang lebih besar  dari 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   1.662 dengan derajat kebebasan n − k− 1 = 90 - 4 
-1 = 85 dan P-Value 0.008 yang lebih kecil  dari α 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Stand

ardiz

ed 

Coeff

icien

ts 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toler

ance 

VIF 

1 

(Constant) .531 .029  18.011 .000   

Ukuran 

Perusahaan 

 6.914E-

007 
.000 .127 

          

2.879 
.008 .922 1.085 

Current 

Ratio 
-.012 .004 -.439 -3.027 .003 .480 2.083 

Return on 

Asset 
-.007 .047 -.016 -.153 .878 .955 1.047 

Debt to 

Asset 

Ratio 

-.116 .042 -.399 -2.798 .006 .496 2.018 

a. Dependent Variable: Luas Pengungkapan 
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=0.05 maka H1 diterima  H0 ditolak dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa variabel independen yang 

berupa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap luas pengungkapan laporan 

keuangan perusahaan. 

2. Pengaruh Current Ratio terhadap Luas Pengungkapan 

Hasil  uji 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = -3.027 yang lebih kecil dari 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.662 dengan derajat kebebasan n – k – 1 = 90  ̶  
4  ̶ 1 = 85 dan P-Value 0.003 yang lebih kecil dari 

α = 0.05 maka H2 diterima dan H0ditolak dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa variabel independen 

yang berupa current ratio  memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap luas pengungkapan laporan 

keuangan perusahaan. 

3. Pengaruh Return on Asset terhadap Luas Pengungkapan 

Hasil uji 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   = -0.157 yang lebih kecil dari 

𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.662 dengan derajat kebebasan n  ̶  k  ̶  1 = 

90  ̶  4  ̶  1 = 85 dan P-Value 0.878  yang lebih 

besar dari α = 0.05 maka H3 ditolak dan H0 diterima 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel 

independen yang berupa return on asset tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan. 

4. Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Luas 

Pengungkapan 

Hasil uji 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   = -2.798 yang lebih kecil dari 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.662 dengan derajat kebebasan n  ̶  k  ̶  1= 90 

̶  4  ̶  1 = 85 dan P-Value 0.006 yang lebih kecil 

dari α = 0.05 maka H4 diterima dan H0 ditolak dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa variabel independen 

yang berupa debt to asset ratio memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap luas pengungkapan laporan 

keuangan perusahaan. 
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4.2.2 Uji F (Uji Simultan) 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji F 

 

Sumber : Hasil output SPSS V.20.0 

 Berdasarkan tabel hasil uji F diatas dapat 

disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen di dalam 

penelitian ini, hal ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut : dengan derajat kebebasan n-k-1 = 90-4-1=85 

dengan α =0.05 dimana 0.011 < 0.05 dan  Fhitung  adalah 

sebesar  3.497 sedangkan Ftabel   adalah 2.48 maka Fhitung  >  

Ftabel   (3.497 > 2.48). Maka demikian secara bersama-sama 

ukuran perusahaan, current ratio,return on asset dan 

debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap 

luas pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan 

sektor industri barang konsumsi. 

 

 

 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regress

ion 
.046 4 .011 3.497 .011

b
 

Residua

l 
.280 85 .003 

  

Total .325 89    

a. Dependent Variable: Luas Pengungkapan 

b. Predictors: (Constant), Debt to Asset Ratio, 

Ukuran Perusahaan, Return on Asset, Current Ratio 
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4.2.3 Koefisien Determinasi (Adjusted 𝐑𝟐) 

  

Tabel 4.10 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted 𝐑𝟐)  

 

Sumber : Hasil Output SPSS V.20.0 

 

Dari tabel diatas setelah dapat dilihat bahwa 

nilai koefisien determinasi (Ajusted R Square) dalam 

penelitian ini 0.101 atau sebesar 10.1 %. Ini 

menunjukkan bahwa hanya sebesar 10.1% saja variabel 

independen mampu menjelaskan tentang variabel dependen. 

Sedangkan sisanya sebesar 89.9% variasi dalam variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. 

 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan pengujian 

yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan laporan keuangan 

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

luas pengungkapan pada laporan keuangan pada 

 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .376
a
 .141 .101 .057344 1.052 

a. Predictors: (Constant), Debt to Asset Ratio, 

Ukuran Perusahaan, Return on Asset, Current Ratio 

b. Dependent Variable: Luas Pengungkapan 
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perusahaan sektor industry barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Return on Asset tidak berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan laporan keuangan 

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Debt to Asset Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan laporan keuangan 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

5. Ukuran Perusahaan, Current Ratio, Return on 

Asset dan Debt to Asset Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan laporan 

keuangan pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel 
bebas yang digunakan untuk mengetahui faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi luas 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan. 

2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya empat tahun yaitu priode 2010-2013. 

3. Sampel dalam penelitian ini terbatas  hanya 

pada perusahaan sub sektor industri barang 

konsumsi. 

 

5.3 Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perlu memperluas sampel perusahaan dengan 

mengikutkan seluruh perusahaan manufaktur. 

Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan 

memperpanjang periode penelitian untuk 

memprediksi luas nya laporan keuangan untuk 

tahun mendatang. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan 

menggunakan variabel lain karena masih banyak 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi luas 

pengungkapan laporan keuangan. Jika ingin 

menggunakan variabel yang sama dengan 

penelitian ini hendaknya menambah variabel 

penelitian sehingga dapat diketahui faktor-
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faktor apa saja yang mempengaruhi luas 

pengungkapan laporan keuangan. 

3. Bagi perusahaan hendaknya menyajikan informasi 
keuangan secara fakta dan tidak menyesatkan 

mengenai kondisi perusahaanya sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan, sehingga dapat 

membantu pengguna laporan keuangan dalam 

mengambil keputusan. 
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