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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis 

pengaruh ukuran perusahaan, debt to asset ratio, current ratio, total asset 

turnover, dan return on asset terhadap pengungkapan sukarela laporan keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2016. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling sehingga 

diperoleh total sampel 38 perusahaan dengan periode pengamatan tahun 2013-

2016. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 

yang diperoleh dari www.idx.co.id, berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan manufaktur selama empat tahun berturut-turut selama periode 

penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji hipotesis 

dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

simultan ukuran perusahaan, debt to asset ratio, current ratio, total asset 

turnover, dan return on asset berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 

Pengujian secara parsial, ukuran perusahaan dan debt to asset ratio tidak 

berpengaruh, current ratio dan total asset turnover berpengaruh, dan return on 

asset berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Besarnya kemampuan 

variabel independen ukuran perusahaan, debt to asset ratio, curent ratio, total 

asset turnover¸ dan return on asset dalam menjelaskan variabel dependen 

pengungkapan sukarela sebesar 18,9% dan sisanya 81,1%  dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci: ukuran perusahaan, debt to asset ratio, current ratio, total asset 

turnover, return on asset, penggungkapan sukarela. 
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PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan produk akhir akuntansi dan media utama 

penyampaian informasi oleh manajemen kepada stakeholder dan laporan 

keuangan memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Bagi 

manajemen laporan keuangan dijadikan sebagai alat pertanggung jawaban atas 

wewenang yang dimilikinya. Laporan keuangan yang diterbitkan suatu 

perusahaan harus dapat mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, 

sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum. Informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan dianggap oleh pihak eksternal sebagai suatu sinyal yang dapat 

menggambarkan prospek perusahaan ke depan. Salah satu cara meningkatkan 

kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas 

dan membantu investor dalam memahami strategi manajemen. Manfaat dari 

pengungkapan yang sukarela adalah biaya transaksi yang lebih rendah dalam 

memperdagangkan surat berharga yang dikeluarkan, minat para analis keuangan 

dan investor terhadap perusahaan yang semakin besar, likuiditas saham yang 

meningkat, dan biaya modal yang lebih rendah. Dalam laporan terakhir, Badan 

Standar Akuntansi Keuangan (FASB) menjelaskan sebuah proyek FASB 

mengenai pelaporan bisnis yang mendukung pandangan bahwa perusahaan akan 

mendapatkan manfaat pasar modal dengan meningkatkan pengungkapan 

sukarelanya. Laporan ini berisi panduan mengenai bagaimana perusahaan dapat 

menggambarkan dan menjelaskan potensi investasinya kepada para investor. 

Karena investor diseluruh dunia menuntut informasi yang lebih detail dan lebih 

tepat waktu, tingkat pengungkapan sukarela semakin meningkat baik di negara-

negara dengan pasar yang sudah maju maupun pasar-pasar yang masih 

berkembang.  

Luas tidaknya pengungkapan informasi sukarela ditentukan oleh berbagai faktor. 

Wiguna (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Leverage, Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela 

Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2007-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara serempak 

leverage yang diukur dengan debt ratio, ukuran perusahaan, profitabilitas yang 



diukur dengan ROA, dan likuiditas yang diukur dengan current ratio berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Pengujian 

secara parsial, leverage berpengaruh negatif, ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh, profitabilitas berpengaruh positif dan likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. 

Harskusumaningrum (2011), dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kualitas Environmental Disclousure di Indonesia menunjukkan net profit margin, 

debt ratio, return on asset, total asset turnover, firm size, dan length of listing 

mempengaruhi kualitas pengungkapan lingkungan (environmental disclousure). 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengungkapan Sukarela  

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang 

dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang 

berlaku. Informasi perusahaan yang bersifat wajib seringkali dirasa kurang 

mencukupi oleh investor, sehingga pengungkapan sukarela menjadi informasi 

penting bagi investor untuk membuat keputusan yang lebih baik.  Salah satu cara 

meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela 

secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi manajemen. 

Dalam penelitian ini, pemilihan item yang dimasukkan ke dalam daftar indeks 

pengungkapan sukarela berdasarkan: 

1. Item-item pengungkapan yang diwajibkan di negara-negara maju dan negara 

berkembang lain yang tidak diwajibkan menurut Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan. 

2. Item-item pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan yang dikembangkan 

dalam penelitian sebelumnya yang tidak diwajibkan menurut Peraturan 

Otoritas Jasa keuangan. 

Indeks pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan sampel 

diperoleh dengan cara sebagai berikut: 



1. Memberi skor untuk setiap item pengungkapan secara dikotomis, dimana jika 

suatu item diungkapkan mendapatkan nilai 1, sedangkan jika tidak 

diungkapkan mendapat nilai 0. 

2. Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor 

total. 

3. Menghitung indeks pengungkapan sukarela (IPS) setiap perusahaan dengan 

cara membagi skor total yang diperoleh dengan skor yang diharapkan. 

Perhitungan untuk mencari angka indeks ditentukan sebagai berikut: 

 

    
                                                

             
 

 

Ukuran Perusahaan    

Ardiyanto (2012) mengatakan ukuran perusahaan adalah besar kecilnya nilai 

ekuitas (market capitalized), nilai total penjualan, atau nilai total aktiva suatu 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan total asset dalam mengukur size 

perusahaan.  Rumus yang digunakan untuk melihat besarnya ukuran dari suatu 

perusahaan adalah sebagai berikut:  

Ukuran Perusahaan = Total asset 

 

Debt to Asset Ratio 

Rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan antara total utang 

dan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa 

besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan 

berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

           
            

          
 

Current Ratio 

Current ratio menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar 

yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Oleh sebab 



itu, rasio lancar dihitung sebagai hasil bagi antara total aset lancar dan total 

kewajiban lancar. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

              
           

                
 

Total Asset Turnover 

Perputaran total aset merupaka rasio yang digunakan untuk mengukur kefektifan 

total aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan atau dengan 

kata lain untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung sebagai hasil 

bagi antara besarnya penjualan (tunai maupun kredit) dengan rata – rata total aset. 

Rumus perputan total asset adalah :     

                     
         

                    
 

Return On Asset  

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar 

kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan 

dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini di 

hitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Rumus perhitungan ROA  

adalah sebagai berikut : 

    
                           

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerangka Pemikiran 
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Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkpan Sukarela 

Menurut Ardiyanto (2012), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya nilai ekuitas 

(market capitalized ), nilai total penjulan, atau nilai total aktiva suatu perusahaan. 

Menurut teori stakeholder dalam Fitriana dan Andri (2014), semakin besar ukuran 

perusahaan semakin besar pula pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas 

perusahaan. Banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan atas aktivitas 

perusahaan ini menyebabkan semakin luasnya pengungkapan sebagai wujud 

pertanggungjawaban manajemen untuk memenuhi kebutuhan informasi yang 

memedai bagi seluruh stakholder. 

H1: ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 
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Pengaruh Debt to Asset Ratio Terhadap Pengungkapan Sukarela 

Menurut Hery (2016:166), debt to asset ratio disebut juga sebagai rasio yang 

melihat perbandingan antara total utang dan total aset. Dengan kata lain, rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang 

atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. 

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, apabila besaran rasio utang 

terhadap aset adalah tinggi maka hal ini akan mengurangi kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor karena dikhawatirkan bahwa 

perusahaan tidak mampu melunasi utang – utangnya dengan aset yang 

dimilikinya. Rasio yang kecil menunjukkan bahwa sedikitnya aset perusahaan 

dibiayai oleh utang. 

Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai proporsi utang 

lebih banyak dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan 

yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin besar leverage perusahaan, semakin 

besar pula kemungkinan transfer kemakmuran kreditur kepada pemegang saham 

dan manajer. Ketika leverage tinggi berarti sebagian besar laba perusahaan 

dihasilkan dari penggunaan hutang. Tingkat leverage yang tinggi 

mengindikasikan kemampuan perusahaan yang menurun, sehingga dibutuhkan 

pengungkapan yang lebih luas untuk meyakinkan kreditor bahwa perusahaan 

masih mampu untuk memenuhi semua kewajibannya (Wijayanti, 2013). 

H2: debt to asset ratio tidak berpebgaruh terhadap pengungkapan sukarela 

Pengaruh Current Ratio (X3) Terhadap Pengungkapan Sukarela 

Menurut Hery (2016:152), rasio lancar menggambarkan seberapa besar jumlah 

ketersediaan aset lancar yang dihitung dimiliki perusahaan dibandingkan dengan 

total kewajiban lancar. Penelitain Cooke (1989) dalam Indrayani (2014), 

menunjukkan bahwa kondisi perusahaan yang sehat antara lain ditunjukkan 

deangan likuiditas yang tinggi dan berhubungan dengan pengungkapan yang luas. 

Hal tersebut didasarkan pada ekspektasi bahwa perusahaan yang secara keuangan 

kuat, akan cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi karena ingin 

menunjukkan kepada pihak ekstern bahwa perusahaan tersebut kridibel. 

H3: current ratio berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 



Pengaruh Total Asset Turnover (X4) Terhadap Pengungkapan Sukarela 

Menurut Hery, total asset turnover merupaka rasio yang digunakan untuk 

mengukur kefektifan total aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan 

penjualan atau dengan kata lain untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang 

akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. 

Penelitian Widianto (2011), mengatakan semakin tinggi rasio mencerminkan 

semakin baik manajemen mengelola aktivanya, yang berarti semakin efektif 

perusahaan dalam pengunaan aktiva. Semakin efektif tindakan-tindakan 

perusahaan dalam pengelolaan dana, maka perusahaan akan memiliki 

kecenderungan untuk mencapai kondisi keuangan yang stabil dan kuat. Kondisi 

keuangan yang semakin kuat merupakan cerminan upaya yang dilakukan 

perusahaan untuk mencari dukungan stakeholders dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Pengelolaan aktiva yang baik, akan membawa 

perusahaan menuju kondisi/kinerja keuangan yang semakin kuat. Melalui 

pengungkapan sukarela ini, perusahaan menunjukkan komitmennya untuk tetap 

menjalankannya operasinya yang mengarah kepada penciptaan nilai perusahaan. 

H4: total asset turnover berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

Pengaruh Return On Asset (X5) Terhadap Pengungkapan Sukarela 

Menurut Hery, return on asset  merupakan rasio yang menunjukkan seberapa 

besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Hasil penelitian Wiguna 

(2012), menunjukkan bahwa ROA memiliki dampak signifikan pada kelengkapan 

pengungkapan sukarela dalam laporan-laporan tahunan perusahaan manufaktur. 

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas merupakan rentabilitas ekonomi dan 

profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untu memberikan 

informasi yang lebih rinci, sebab mereka ingin mayakinkan investor terhadap 

profitabiltas perusahaan dan mendorong kempensasi terhadap manajemen. 

H5: return on asset berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 

 

 

 



Pengaruh Ukuran Perusahaan, Debt to Asset Ratio, Current Ratio, Total Asset 

Turnover dan Return On Asset  terhadap Pengungkapan Sukarela 

Berdasarkan teori serta hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini untuk menguji regresi secara serempak adalah sebagai 

berikut. 

H6 : Ukuran perusahaan, debt to asset ratio, current ratio, total asset turnover dan 

return on asset secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap 

pengungkapan sukarela 

 

METODE PENELITIAN 

Objek penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah laporan keuangan  

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

periode penelitian selama empat (4) tahun, yaitu dari tahun 2013-2016. Data yang 

berupa laporan keuangan diperoleh melalui situs resmi di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), yaitu www.idx.co.id. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang    

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015 dengan meggunakan 

data laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 142 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik yaitu 

normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas selanjutnya 

diajukan dengan analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis. Akan tetapi 

sebelum melakukan uji asumsi klasik yang harus dilakukan yaitu mendeteksi 

adanya data outlier.  

Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi linier berganda dapat didefinisikan sebagai pengaruh antara lebih dari 2 

variabel, dimana terdiri dari 2 atau lebih variabel independent (bebas) dan 1 

variabel dependent (terikat) dan juga digunakan untuk membangun persamaan 

dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (prediction). 



Maka persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

        ₁  ₁   ₂  ₂   ₃  ₃   ₄  ₄   ₅  ₅     

Keterangan : 

Y  :  indeks pengungkapan sukarela 

    konstanta 

b₁,b₂,b₃,b₄,b₅ : koefisien 

X1 : ukuran perusahaan 

X2 : debt to asset ratio 

X3 : current ratio 

X4 : total asset turnover 

X5 : return on asset 

e : error  

 

PEMBAHASAN HASIL 

Setelah melakukan outlier maka ada beberapa data yang harus dihilangkan karena 

ada data yang terdeteksi sebagai data ekstrim (outlier).  

Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel  

dependen variabel independen atau keduanya mempunyai distibusi normal atau  

tidak mempunyai distribusi normal. Uji statistik yang digunakan untuk menguji 

normalitas ini adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) yaitu apabila nilai  

signifikan > 0,05 maka distribusi data normal dan apabila nilai signifikan < 0,05 

maka distribusi data tidak normal. Berdasarkan lampiran uji normalitas 

menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 1,294 dan 

signifikan pada 0,070 > 0.05 ini berarti data residual berdistribusi normal.  

Uji Multikoloniearitas  

        d     d       d    m             VIF. J          VIF ≤ 10 m      d        d  

multikolonieritas. Berdasarkan lampiran dari uji multikoloniearita, dapat dilihat 

bahwa VIF untuk ukuran perusahaan (X1) sebesar 1,018 debt to asset ratio (X2) 

sebesar 1,983, current ratio (X3) sebesar 1,789, total asset turnover (X4) sebesar 



1,147 dan return on asset (X5) sebesar 1,487 dapat dinyatakan dalam peelitian ini  

tidak terjadi multikolonieritas. 

Uji Heteroskedastisitas  

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 

     m  ’      y   u m              v          d    d   d            

unstandardized residual yang mana nilai signifikan > 0.05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Berdasarkan lampiran dari uji heteroskedastisitas tidak ada 

satupun variabel independen nilai signifikannya dibawah 0.05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Uji Autokorelasi  

Berdasarkan lampiran dari uji autokorelasi ini dapat dilihat dari nilai Durbin-

Watson (DW) diperoleh nilai du sebesar 1,7992, jadi 1,7992 < 2,063 < 2,2008 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi. 

Analisis Regresi Linear Berganda  

Berdasarkan lampiran dapat dianalisis model regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

Y = 0,595 + 1,012 X1 + 0,020 X2 + 0.039 X3 + 0,126 X4 - 0,894 X5 + e 

Nilai konstanta sebesar 0,595 yang berarti bahwa apabila nilai koefisien variabel 

ukuran perusahaan (X1), debt to asset ratio (X2), current asset (X3), total asset 

turnover (X4) dan return on asset (X5) sama dengan nol, maka perusahaan 

memiliki nilai sebesar  0,595 satuan. 

Nilai koefisien regresi untuk ukuran perusahaan sebesar 1,012. Ini menunjukkan 

bahwa setiap perusahaan manufaktur mengalami kenaikan maka akan 

meningkatkan pengungkapan sukarela sebesar 1,012 satuan. 

Nilai koefisien regresi untuk debt to asset ratio sebesar 0,020. Nilai b1 yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara varibel debt to asset 

ratio terhadap pengungkapan sukarela. Ini berarti setiap terjadi kenaikan debt to 

asset ratio akan meningkatkan pengungkapan sukarela sebesar 0,020 satuan. 

Nilai koefisien regresi untuk current ratio sebesar 0.039. Nilai b1 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara varibel current ratio terhadap 



pengungkapan sukarela. Ini berarti setiap terjadi kenaikan current ratio akan 

meningkatkan pengungkapan sukarela sebesar 0.039 satuan. 

Nilai koefisien regresi untuk total asset turnover sebesar 0,126. Ini menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan total asset turnover pada perusahaan  manufaktur maka 

akan meningkatkan pengungkapan sukarela sebesar 0,126satuan. 

Nilai koefisien regresi untuk return on asset sebesar -0,894. Nilai b1 yang  negatif 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan return on asset  maka akan menurunkan 

pengungkapan sukarela sebesar 0,894 satuan. 

Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan lampiran Uji t : 

Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sukarela maka diperoleh nilai sig 

0.585 > 0,05, sedangkan thitung sebesar 0,548 < ttabel 1,656. Hal ini berarti H0 

diterima dan HA ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Dengan 

demikian hipotesis pertama (H₁) ditolak. 

Debt to asset ratio terhadap pengungkapan sukarela maka diperoleh nilai sig 

0,871 > 0,05 sedangkan thitung 0,163 < ttabel 1,656. Hal ini berarti H0 diterima dan 

HA ditolak. Sehingga dapat disimpulkan debt to asset ratio tidak berpengaruh 

terhadap pengungkaan sukarela. Dengan demikian hipotesis kedua (H₂) ditolak. 

Current ratio terhadap pegungkapa sukarela maka diperoleh nilai sig 0,000 < 

0,05, sedagkan thitung sebesar 3,811 > ttabel 1,656. Hal ini berarti H0 ditolak dan HA 

diterima. Sehigga dapat disimpulkan current ratio berpengaruh secara parsial 

terhadap pengungkapan sukarela. Dengan demikian hipotesis ketiga (H₃) diterima.  

Total asset turnover terhadap pegungkapa sukarela maka diperoleh nilai sig 0,002 

< 0,05, sedagkan thitung sebesar 3,124 > ttabel 1,656. Hal ini berarti H0 ditolak dan 

HA diterima. Sehigga dapat disimpulkan total asset turnover berpengaruh secara 

parsial terhadap pengungkapan sukarela. Dengan demikian hipotesis keempat 

(H₄) diterima. 

Return on asset terhadap pegungkapa sukarela maka diperoleh memiliki nilai 

memiliki nilai sig 0,000 < 0,05, sedagkan thitung sebesar -4,178 > ttabel 1,655. Hal 

ini berarti H0 ditolak dan HA diterima. Sehigga dapat disimpulkan return on asset 



berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan sukarela, namun pengaruh 

tersebut memiliki arah pengaruh negatif.  Dengan demikian hipotesis kelima (H₅) 

tidak dapat diterima. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil  penelitian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian H₁ menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek ndonesia periode 2013-

2016. 

2. Berdasarkan hasil pengujian H₂ menunjukkan bahwa debt to asset ratio tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek ndonesia periode 2013-

2016. 

3. Berdasarkan hasil pengujian H₃ menunjukkan bahwa current ratio  

berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek ndonesia periode 2013-

2016. 

4. Berdasarkan hasil pengujian H₄ menunjukkan bahwa total asset turnover 

berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek ndonesia periode 2013-

2016. 

5. Berdasarkan hasil pengujian H₅ menunjukkan bahwa return on asset  

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek ndonesia periode 2013-

2016. 

6. Dari hasil analisa data berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji F diperoleh 

hasil bahwa kelima variabel independen secara bersama –sama berpengaruh 

terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2016. Hal tersebut dapat dilhat dari 

nilai F hitung sebesar 6,082 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. 



Sedangkan hasil koefesien determinasi dengan melihat nilai Adjusted R 

Square adalah sebesar 0,189. Hal ini menunjukkan bahwa 18,9% 

Pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, debt to asset 

ratio, current asset, total asset turnover dan return on asset, dan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut : 

1. Penelitian – penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel 

perusahaan selain perusahaan manufaktur dan memperpanjang periode 

penelitian . 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabelin 

dependen dalam penelitian ini dengan variabel lain yang dianggap dapat 

memberikan hasil penelitian lebih akurat serta memiliki pengaruh yang lebih 

dominan terhadap pengungkapan sukarela. 
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LAMPIRAN 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas Sebelum Data Outlier 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 152 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,14998529 

Most Extreme Differences 

Absolute ,130 

Positive ,074 

Negative -,130 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,604 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,012 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Uji Normalitas Setelah Data Outlier 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamoke/


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 110 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,14368314 

Most Extreme Differences 

Absolute ,123 

Positive ,076 

Negative -,123 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,294 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,070 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

b. Uji Multikolonieritas 

                                                                          Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Ukuran Perusahaan ,983 1,018 

DAR ,504 1,983 

Current Ratio ,559 1,789 

TATO ,872 1,147 

ROA ,672 1,487 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Korelasi Spearmanrho 

Correlations 

 
Unstandardized Residual 

Spearman's rho 

Ukuran Perusahaan 

Correlation 

Coefficient 

,158 

Sig. (2-tailed) ,099 

N 110 

DAR 

Correlation 

Coefficient 

,073 

Sig. (2-tailed) ,447 

N 110 

Current Ratio 

Correlation 

Coefficient 

-,028 

Sig. (2-tailed) ,773 

N 110 

TATO 

Correlation 

Coefficient 

-,023 

Sig. (2-tailed) ,809 

N 110 

ROA 

Correlation 

Coefficient 

-,002 

Sig. (2-tailed) ,987 

N 110 

Unstandardized Residual 

Correlation 

Coefficient 

1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

d. Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,476
a
 ,226 ,189 ,14709652 2,063 

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2 



2. Uji Regresi Berganda 

                                                    Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,595 ,084  7,096 ,000 

Ukuran Perusahaan 1,012 ,000 ,048 ,548 ,585 

DAR ,020 ,125 ,020 ,163 ,871 

Current Ratio ,039 ,010 ,440 3,811 ,000 

TATO ,126 ,040 ,289 3,124 ,002 

ROA -,894 ,214 -,439 -4,178 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

                                                       Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,227 ,246  -,920 ,359 

Ukuran Perusahaan  ,028 ,009 ,254 3,220 ,002 

DAR ,045 ,082 ,053 ,543 ,588 

Current  Ratio ,027 ,006 ,424 4,308 ,000 

TATO ,140 ,031 ,404 4,513 ,000 

ROA -,271 ,132 -,178 -2,055 ,042 

a. Dependent Variable: Y 

 

b. Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,658 5 ,132 6,082 ,000
b
 

Residual 2,250 104 ,022   

Total 2,908 109    

a. Dependent Variable: Y 



c. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

 

                          Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,476
a
 ,226 ,189 ,14709652 

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 


