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ABSTRAK 

E.Karunia Rachmadillah, 2017: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2010-2013. Dibimbing oleh Myrna Sofia, 

SE, M.Si selaku pembimbing I dan Hj.Asmaul 

Husna SE.Ak, MM, CA selaku pembimbing II 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh net profit margin (NPM), 

current ratio (CR), debt equity ratio (DER) dan status perusahaan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2010-2013. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling. Metode analisa data yang digunakan adalah 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis 

(uji parsial, uji simultan dan koefisien determinasi). Hasil penelitian ini menunjukan 

net profit margin (NPM)  menunjukan nilai minus t hitung sebesar -1.281 > -1.662 

dengan nilai signifikan 0.204 > 0.05 dan debt to equity ratio  (DER) menunjukan nilai 

t hitung sebesar 0.873 < 1.662 dengan nilai signifikan 0.385 > 0.05. Hasil ini 

menjelaskan bahwa variabel net profit margin (NPM)  dan debt to equity ratio (DER) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

(KLK). Sedangkan pada variabel current ratio (CR) menunjukan nilai t hitung 

sebesar 2.697 > 1.662 dengan nilai signifikan 0.008 < 0.05 dan status perusahaan 

menunjukan nilai minus t hitung sebesar -4.739 < -1.662 dengan nilai signifikan 

0.000 < 0.05. Hasil ini menjelaskan bahwa variabel current ratio (CR) dan status 



 

perusahaan berpengaruh tidak signifikan. Status perusahaan (SP) menunjukan nilai t 

hitung sebesar -4.739< -1.662 dan nilai signifikan 0.000 < 0.05 yang menjelaskan 

bahwa status perusahaan (SP) berpengaruh negatif signifikan. Secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

(KLK) yang ditunjukan dengan nilai 6.826 lebih besar dari F tabel 2.47 dan nilai 

signifikan 0.000 jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0.05. 

Kata kunci : Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Status Perusahaan (SP), Kelengkapan Pengungkapan Laporan 

Keuangan. 

 

ABSTRACT 

E.Karunia Rachmadillah, 2017: Factors Affecting Financial Statement Disclosure 

Completeness at Manufacturing Companies Listed 

on Indonesia Stock Exchange Period 2010-2013. 

Guided by Myrna Sofia, SE, M. Si as the supervisor 

of I and Hj.Asmaul Husna SE.Ak, MM, CA as 

mentor II 

 This study aims to determine the effect of net profit margin (NPM), current 

ratio (CR), debt equity ratio (DER) and corporate status to the completeness of 

financial statement disclosure at manufacturing companies listed on the IDX period 

2010-2013. Sampling technique in this research use purposive sampling. Data 

analysis methods used are descriptive statistics, classical assumption test, multiple 

linear regression analysis and hypothesis test (partial test, simultaneous test and 

coefficient of determination). The result of this research shows net profit margin 

(NPM) shows minus t value equal to -1.281> -1.662 with significant value 0204> 

0.05 and debt to equity ratio (DER) shows the value of t arithmetic equal to 0.873 

<1.662 with significant value 0.385> 0.05. These results explain that the variable net 

profit margin (NPM) and debt to equity ratio (DER) have no significant effect on the 

financial statement disclosure (KLK). While the variable current ratio (CR) shows the 

value of t arithmetic of 2.697> 1.662 with a significant value of 0.008 <0.05 and the 

status of the company shows the value minus t -4 equal to -4.739 <-1.662 with 

significant value 0.000 <0.05. This result explains that current ratio (CR) variable 

and firm status have an insignificant effect. The status of the company (SP) shows the 

t value of -4.739 <-1.662 and significant value 0.000 <0.05 which explains that the 

status of the company (SP) has a significant negative effect. Simultaneously 

(simultaneously) affect the completeness of financial statement disclosure (KLK) 

which is shown with a value of 6.826 is greater than F table 2.47 and significant 

value 0.000 is much smaller than significant value 0.05. 



 

Keywords: Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Company Status (SP), Financial Statement Disclousure 

 

PENDAHULUAN 

Di era persaingan yang semakin ketat serta kondisi ekonomi yang serba tidak 

menentu, suatu perusahaan dihadapkan pada kondisi yang mendorong mereka untuk 

lebih transparan dalam mengungkapkan informasi tentang perusahaannya, terlebih 

bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum kepada publik atau go public. 

Salah satu sarana bagi perusahaan untuk lebih bersaing, perusahaan dihadapkan pada 

kondisi perusahaannya, sehingga akan lebih membantu para pengambil keputusan 

dalam mengantisipasi kondisi yang semakin berubah. 

Tujuan laporan keuangan adalah menyedikan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja kerja serta perubahaan posisi keuangan suatu perusahaan 

dapat bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan yang disusun untuk tujuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pengguna. Profesi akuntan sebagai penyedia informasi tidak 

dapat melepaskan diri dari situasi perkembangan perekonomian. Semakin besar suatu 

usaha bisnis, semakin dirasakan perlunya informasi akuntansi, baik untuk 

pertanggung jawabkan maupun untuk dasar pengambilan keputusan. Berhubungan 

dengan pengujian informasi keuangan dari pihak luar (investor) profesi akuntan perlu 

mengatur cara-cara pengujian informasi keuangan suatu badan usaha dan memberi 

jasa audit untuk menentukan kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh 

manajemen. 

Menurut Purwandari (2012), Bagi pihak-pihak di luar manajemen suatu 

perusahaan, laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan 

mereka mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Sejauh mana informasi yang dapat 

diperoleh akan sangat tergantung pada seberapa besar tingkat pengungkapan 

(disclosure) laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Pengungkapan 

(disclosure) yang disampaikan oleh perusahaan dapat dibagi menjadi pengungkapan 

sukarela dan wajib. 

Menurut Wijaksono, bintang bagus (2011), Laporan tahunan dan laporan 

keuangan merupakan salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan 

sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemaen terhadap pengelolaan sumber 

daya pemilik serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar 

manajemen mengetahui kondisi perusahaan. Namun sejauh mana informasi yang 

dapat atau diperoleh sangat tergantung pada tingkat pengungkapan (disclosure) dari 

laporan tersebut. 

Pengungkapan dalam laporan keuangan akan membantu pengguna laporan 

keuangan untuk memahami isi dan angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 



 

Kegagalan dalam memahami laporan keuangan mengakibatkan beberapan perusahan 

mengalami kesalahan penilaian (misvalued), baik undervalued maupun overvalued, 

seperti kasus Enron, Worlcom, dan Kimia Farma. Sehingga muncul pertanyaan 

mengenai transparansi, pengungkapan informasi, dan peran akuntansi dalam 

menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya, sehingga 

pemakai informasi akuntansi menerima sinyal tentang kondisi perusahaan yang 

sebenarnya. 

Menurut Soermarso (2010), Pengungkapan informasi laporan keuangan dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Pengungkapan Wajib dan Pengungkapan 

Sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan 

oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan sukarela diharapkan dapat 

memberi gambaran lebih luas mengenai kondisi dan situasi perusahaan untuk 

mengungkapan laporan keuangan secara sukarela dengan manfaat yang diperoleh dari 

pengungkapan tersebut lebih besar dari biayanya. 

Adapun peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM No.Kep-

347/BL/2012. Semua perusahaan yang go public melakukan pengungkapan wajib 

secara jelas dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Menurut Suwardjono (2010:581) ada tiga konsep pengungkapan laporan 

keuangan yaitu, Adequete disclosure, Fair disclosure, Full disclosure. Konsep 

pengungkapan cukup (Adequte disclosure) yaitu pengungkapan minimum yang 

disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat 

diinterprestasikan dengan benar oleh investor. Konsep pengungkapan wajar (Fair 

disclosure) yaitu sasaran yang etis dengan menyediakan informasi yang layak 

terhadap investor potensial sedangkan, Konsep pengungkapan penuh (Full disclosure) 

yaitu memiliki kesan penyajian laporan keuangan yang berlebihan sehingga banyak 

pihak berpendapat bahwa Full disclosure merupakan konsep yang dapat merugikan 

perusahaan. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Arum 

(2012), Pengaruh profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan dan status perusahaan 

terhadap pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di indonesia. 

Hasil penelititan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara, 

proftitabilitas, leverage dan status perusahaan terhadap pengungkapan informasi 

dalam laporan keuangan secara parsial. Hasil temuan lainnya menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan publik, kepemilikan institusional 

dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi dalam laporan 

keuangan secara parsial. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ekasari (2012), memperoleh hasil 

menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial tidak terdapat pengaruh yang 



 

signifikan antara Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Menurut Rofika dan Mustika Debby (2011), dengan penelitiannya yang berjudul 

Faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menemukan hasil analisa penelitian 

regresi berganda pada α = 5% menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan leverage 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelengakapan pengungkapan laporan 

keuangan. Sedangkan variabel yang lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 

Bagi pihak-pihak diluar manajemen suatu perusahaan, laporan keuangan merupakan 

jendela informasi yang memungkinkan mereka mengetahui kondisi perusahaan 

tersebut. 

 

Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Permasalahan yang di analisis akan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Hanya menggunakan Empat variabel yang digunakan, yaitu Profitabilitas (Net 

Profit Margin), Likuiditas (Current Ratio), Leverage (Debt to Equity Ratio), 

dan Status perusahaan (Kepemilikan Saham). 

2. Pemilihan sampel yang hanya pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

3. Periode penelitian ini selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2010-2013. 

4. Penelitian ini melekukan penelitian dalam suatu kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan yang bergerak di perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

A. KAJIAN PUSTAKA 

Pengungkapan Laporan Keuangan 

Tujuan pengungkapan yang lengkap atas laporan keuangan adalah untuk 

menggambarkan kejadian ekonomi yang mempengaruhi perushaan agar laporan 

keuangan yang dihasilkan tidak menyesatkan. Beberapa diantara pemakai laporan 

keuangan memerlukan dan berhak memperoleh informasi tambahan selain yang 

tercakup dalam laporan keuangan. Informasi yang terkandung didalam laporan 

keuangan akan dapat diinterprestasikan secara tepat, mudah dipahami, dan tidak 

menyesatkan pihak-pihak pengguna informasi, hanya jika laporan keuangan 

dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai. 



 

Pengungakapan secara sederhana dapat didefenisikan sebagai penyampaian 

informasi (The Releas of Information). Pengungkapan laporan keuangan merupakan 

suatu media pertanggungjawaban perusahaan kepada investor yang berguna untuk 

memudahkan pengambilan keputusan alokasi sumber daya ke usaha-usaha yang 

paling produktif. 

Pengungkapan merupakan media yang dapat menghubungkan perusahaan dengan 

masyarakat. Adanya pengungkapan ini oleh manajemen perusahaan akan 

memberikan pengetahuan dan informasi lebih tentang perusahaan kepada semua 

pemakai laporan. Semakin lengkap pengungkapan yang dilakukan, maka laporan 

keuangan perusahaan akan semakin handal (Reliabel). Oleh karena itu, suatu 

perusahaan sangat penting melakukan pengungkapan. Setiap perusahaan publik 

diwajibkan membuat laporan tahunan sebagai sarana pertanggungjawaban. 

 

Ruang Lingkup Pengungkapan 

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dibagi dua, yaitu 

pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary 

Disclosure). 

 

1. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) 

Merupakan pengungkapan minimum yang harus diungkapkan atau 

disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Kewajiban Perusahaan), 

serta pengungkapan wajib yang diwajibkan oleh BAPEPAM dalam 

pengungkapan informasi laporan tahunan. 

 

 

2. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) 
Merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan peraturan, dimana 

perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang 

sekiranya dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan 

ini berupa butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan. 

Berdasarkan keputusan BAPEPAM No.Kep-347/BL/2012, dalam membuat 

indeks kelengkapan dan luas pengungkapan dibutuhkan suatu instrumen yang dapat 

mencerminkan informasi-informasi yang diinginkan secara detail pada masinh-

masing item laporan keuangan yang telah ditentukan. 

Peraturan ini memberikan pedoman mengenai struktur, isi, dan persyaratan 

dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang harus di sampaikan oleh 

emiten atau perusahaan publik, baik kepada masyarakat maupun BAPEPAM dan 

Laporan Keuangan. 



 

Laporan Keuangan dalam peraturan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan 

keuangan yang termuat dalam PSAK No.1 dan No.60. 

 

Net Profit Margin (NPM) 

Rasio Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menciptakan tingkat 

keuntungan baik dalam memperoleh laba maupun nilai ekonomis atas penjualan, aset 

bersih perusahaan maupun modal sendiri (Shareholders Equity). 

Menurut Raharjaputra (2009:205), Rasio ini menunjukan kesuksesan manajemen 

dalam memaksimalkan tingkat kembalian pada pemegang saham. Semakin tinggi 

rasio ini akan semakin baik karena memberikan tingkat kembalian yang lebih besar 

pada pemegang saham untuk perbandingan digunakan. 

Margin laba bersih digunakan untuk membandingkan profitasbilitas pesaing 

dalam industri yang sama. Hal ini juga dapat digunakan untuk menentukan potensi 

keuntungan dari industri yang mampu menghasilkan margin laba bersih yang tinggi, 

industri lainnya menawarkan margin yang sangat sempit. Hal ini tergantung pada 

tingkat persaingan, elastisitas permintaan, diferensisasi produksi, dan lain-lain dari 

produk atau pasar yang bersangkutan. 

 

Current Ratio (CR) 

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini merupakan 

gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya atau kewajiban yang segera jatuh tempo dengan sumber jangka 

pendeknya. 

Menurut Raharjaputra (2009:199), rasio Likuiditas merupakan rasio yang paling 

banyak mendapat perhatian baik dari para analisis maupun investor. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan rasio lancar (Current Ratio) untuk mengukur tingkat 

Likuiditas karena rasio ini paling umum digunakan untuk menganalisis kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. 

Rasio lancar adalah rasio aktiva lancar dari bisnis untuk kewajiban saaat ini. 

Rasio ini adalah tes yang paling banyak digunakan Likuiditas bisnis dan mengukur 

kemampuan sebuah bisnis untuk membayar hutangnya selama periode 12 bulan ke-

depan. 

 

Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio Leverage adalah mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya 

dengan membandingkan antara dana sendiri (Shareholders Equity) yang telah 



 

disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur (Creditors).Raharjaputra 

(2009:200). 

Dalam hal ini dapat diartikan rasio leverage dapat menunjukan berapa banyak 

hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Tingkat leverage 

digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki 

perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang. 

Untuk rumus yang digunakan Debt to Equity Ratio dimana rasio ini adalah rasio 

total kewajiban perusahaan untuk ekuitas pemegang saham. Rasio leverage ini yang 

dimaksud untuk mengukur sejauh mana aset bisnis yang dibiayai oleh utang dan 

ekuitas bisnis. 

 

Status Perusahaan 

Status perusahaan adalah suatu keadaan yang menunjukan pada kemampuan 

finansial perusahaan dan perlengkapan material yang dimiliki, suatu kedudukan yang 

diatur secara sosial dan menempatkan perusahaan pada posisi tertentu dari pesaing, 

pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus 

dimainkan oleh perusahaan yang membawa status tersebut. 

Perusahaan-perusahaan dengan status yang berbeda akan memiliki stakeholderi 

yang berbeda, sehingga tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan 

yang diungkap juga berbeda. Dalam hal ini perusahaan yang berstatus penanaman 

modal asing cenderung akan melaporkan laporan keuangan yang luas dibandingkan 

perusahaan yang berstatus penanaman modal dalam negeri (domsetik). 

Purwandari (2012), perusahaan berbasis asing (PMA) mungkin melakukan 

pengungkapan yang lebih luas dibandingkan perusahaan yang berbasis dalam negeri 

(PMDN). Hal ini dikarenakan, pertama perusahaan berbasis asing mendapatkan 

pelatihan yang lebih baik (misalnya dalam bidang akuntansi) dari perusahaan 

induknya diluar negeri, kedua perusahaan berbasis asing mungkin mempunyai sistem 

akuntansi yang lebih efesien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan 

kebutuhan informasi perusahaan induknya, ketiga perusahaan asing memiliki 

permintaan informasi yang lebih besar dari pelanggan, pemasok, analis dan 

masyarakat pada umumnya. Perusahaan-perusahaan dengan status yang berbeda akan 

memiliki stakeholder yang berbeda, sehingga tingkat kelengkapan pengungkapan 

wajib laporan keuangan yang diungkapkan juga berbeda. 

Azaria dan Achyani (2015), status perusahan mengukur tingkat perbedaan 

perusahaan bermodal dalam negeri dan asing, status perusahaan dihitung 

menggunakan variabel dummy, dimana Variabel dummy adalah variabel yang 

digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel misalkan; (jenis kelamin, ras, agama, 

perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi dan lain-lain). Variabel dummy 

merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh 



 

terhadap variabel yang bersifat continiue, variabel dummy hanya mempunyai 2 (dua) 

nilai yaitu 1 (satu) dan 0 (nol). 

Untuk menghitung variabel status perusahaan peneliti menggunakan variabel 

dummy yang diadopsi dari penelitian sebelumnya oleh Wicaksono (2011), status 

perusahaan yang dimaksudkan sebagai tingkat kepemilikan saham, dimana dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu berbasis asing (PMA) dan berbasis domestik (PMD). 

Perusahaan yang proporsi kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh asing 

dikategorikan berbasis asing, sementara yang sebagian besar dimiliki domestik 

dikategorikan domestik, adapun hitungan tersebut sebagai berikut : 

 Skor 1 (satu) untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

 Skor 0 (nol) untuk penanaman modal asing (PMA) 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Pengungkapan laporan keuangan sangat mempengaruhi penilaian investor 

terhadap kinerja perusahaan. Semakin banyak hal-hal yang diungkapkan oleh manajer 

perusahaan didalam laporan keuangan semakin akurat keputusan yang dapat diambil 

oleh penggunanya terutama para kreditor dan investor. Untuk menguji pengungkapan 

laporan keuangan maka digunakan beberapa variabel diantaranya net profit margin, 

current ratio, debt to equity ratio, dan Status Perusahaan, berdasarkan uraian diatas, 

maka kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut 
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C. Pengembangan Hipotesis 

1.  Net Profit Margin terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan 

Profit margin mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba bersih 

pada tingkat penjualan tertentu, profit margin yang tinggi menandakan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, atau biaya 

yang tinggi untuk tingkat penjualan tertentu. Secara umum rasio yang rendah bisa 

menunjukkan ketidak efesienan manajemen (Hanafi dan Halim 2004). 

Fitriyani (2001), membuktikan bahwa variabel Net Profit margin mempunyai 

hubungan positif dengan kelengkapan pengungkapan. Jadi semakin tinggi Net Profit 

Margin suatu perusahaan maka akan semakin tinggi indeks rasio Profitabilitas yang 

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

(Profit) pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas. 

Jadi berdasarkan analisis diatas maka hipotesis penelitian ini dikemukan 

sebagai berikut : 

H1 : Net Profit Margin berpengaruh terhadap kelengakapan 

pengungkapan  laporan keuangan 

 

2. Current Ratio terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan  

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada Kreditur jangka pendek atau 

kewajiban yang segera jatuh tempo dengan sumber daya jangka pendek untuk 

memenuhi kewajiban tersebut. Kesehatan suatu perusahaan antara lain dicerminkan 

dengan rasio Likuiditas, semakin tinggi rasio Likuiditas maka semakin tinggi 

kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. 

Alfaiz dan Rahardjo (2013), menyebutkan bahwa rasio Likuiditas  

mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan kelengkapan pengungkapan. 

Tingkat Likuiditas  yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan 

perusahaan, dengan kondisi seperti ini perusahaan cenderung untuk melakukan 

pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak eksternal. Berdasarkan analisis 

dan temuan penelitian diatas, maka hipotesis penelitian ini dikemukakan sebagai 

berikut : 

H2 : Current Ratio berpengaruh terhadap kelengakapan pengungkapan  

laporan keuangan 

 

 

 

 



 

3. Debt to Equity Ratio terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan  

Rasio Leverage adalah menggambarkan kemampuan perusahaan membayar 

semua kewajiban (jangka pendek maupun jangka panjang) atau kewajiban-kewajiban 

apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio Leverage yang tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan banyak dibiayai oleh Investor atau Kreditur luar. Semakin tinggi rasio ini 

berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dari hutang. 

Rasio Leverage menunjukan seberapa besar ekuitas yang tersedia untuk 

memberikan jaminan terhadap hutang, hutang disini meliputi hutang lancar dan 

hutang jangka panjang. Penggunaan hutang yang berhasil akan meningkatkan 

pendapatan perusahaan atau meningkatkan ekuitas perusahaan (Munawir:2001). 

Semakin besar Rasio Leverage yang ditunjukan semakin besar juga risiko 

dalam pembayaran hutang perusahaan, sehingga akan semakin sempit dalam 

pengungkapan laporan keuangan, dan sebaliknya semakin kecil rasio Leverage, 

menunjukkan rendahnya tingkat hutang perusahaan, maka akan semakin luas dalam 

pengungkapan laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian yang ada maka hipotesis ini dapat dikemukakan sebagai 

berikut : 

H3 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap kelengakapan 

pengungkapan  laporan keuangan 

 

4. Status Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan  

Menurut Susanto (1992), afiliasi suatu perusahaan dengan perusahaan asing 

atau multinasional mungkin akan memiliki pengungkapan yang lebih tinggi dari pada 

yang tidak berafiliasi, seperti perusahaan berstatus asing (PMA) diperkirakan 

mengungkapkan informasi secara sukarela lebih luas dibandingkan perusahaan 

domestik (PMDN). 

Status perusahaan didorong oleh suatu alasan sederhana yaitu perusahaan 

dengan status yang berbeda akan memiliki Stakeholder yang berbeda, sehingga 

tingkat kelengkapan pengungkapan yang harus dilakukan berbeda. Perusahaan yang 

berstatus penanaman modal asing cenderung akan melaporkan laporan keuangan 

yang luas dibandingkan perusahaan yang berstatus penanaman modal dalam negeri. 

Berdasarkan analisis dan temuan yang dikemukakan, maka hipotesis dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

H4 : Status perusahaan berpengaruh terhadap kelengakapan 

pengungkapan  laporan keuangan 

 



 

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan bersifat menguji, 

dimana peneliti mencoba untuk mengadakan penelitian ilmiah yang sistematis, 

menggambarkan fakta-fakta dari hasil penelitian dalam bentuk data berupa angka 

hasil perhitungan atau pengukuran. 

Pada penelitian ini menggunakan variabel independen yang berupa net profit 

margin, current ratio, debt to equity ratio dan status perusahaan. Kemudian sebagai 

variabel dependen adalah kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

Menurut Santoso (2011), merupakan sekumpulan data yang mengidentifikasi 

suatu fenomena. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2013 

berjumlah 132 perusahaan 

Merupakan sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. 

Menurut Anggraini (2011), metode Purposive Sampling merupakan tipe pemilihan 

sampel secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan 

tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian). 

Adapun kriteria perusahaan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang dijadikan sampel termasuk dalam kelompok perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia; 

2. Perusahaan melaporkan laporan keuangan selama periode tahun 2010-2013; 

3. Perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan yang lengkap dan jelas 

pada periode 2010-2013; 

4. Perusahaan yang mengalami peningkatan laba dalam periode 2010-2013; 

5. Perusahaan yang menggunakan kurs Rupiah. 

Berdasarkan jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 24 perusahaan. 

 

B. Oprasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada lima yang terdiri dari 

empat variabel independen yaitu ; Profitabilitas (Net Profit Margin), Likuiditas 

(current Ratio), Leverage (Debt to Equity Ratio), dan Status Perusahaan serta satu 

variabel dependen yaitu kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 



 

Variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada lima yang terdiri dari 

empat variabel independen yaitu ; Profitabilitas (Net Profit Margin), Likuiditas 

(current Ratio), Leverage (Debt to Equity Ratio), dan Status Perusahaan serta satu 

variabel dependen yaitu kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang diterangkan atau mendapat 

pengaruh dari variabel lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel 

dependen berupa Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Dasar perhitungan 

ini adalah menggunakan Indeks Wallace pada laporan tahunan yang terjadi pada 

tahun periode penelitian. 

Tingkat kelengkapan pengungkapan akan dinyatakan dalam bentuk Indeks 

kelengkapan pengungkapan atau (IKP). Hal ini terdapat dalam peraturan yang 

dikeluarkan oleh Bapepam melalui keputusan ketua BAPEPAM No.Kep-

347/BL/2012. Semua perusahaan go public melakukan pengungkapan wajib secara 

jelas dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pedoman penyajian 

dan pengungkapan laporan keuangan. 

Ketentuan mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten 

atau perusahaan publik diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.7 TAHUN 

2012 sebagai mana terlampir keputusan ini dalam penyajian laporan keuangan, 

berikut ini merupakan item yang wajib diungkapkan dalam laporan keuangan. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑊𝑎𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒 =
𝑛

𝑘
𝑥100% 

 

n : Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan 

k: Jumlah item yang seharusnya wajib diungkapkan 

 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat 

secara positif (+) atau negatif (-). Terdapat empat variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu : 

 



 

1. Net Profit Margin (X1) 

Fahmi (2012), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. 

 

𝑁𝑃𝑀 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 

 

 

2. Current Ratio (X2) 

Fahmi (2012), rasio ini menunjukan sejauh mana aktiva lancar dapat 

menutupi kewajiban lancar. Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva 

lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan 

untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek. 

 

𝐶𝑅 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

 

3. Debt to Equity Ratio (X3) 

Fahmi (2012), rasio ini mengukur seberapa besar hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan atas ekuitas (modal sendiri) 

 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

 

4. Status Perusahaan (X4) 

Status perusahan adalah suatu keadaan yang menunjukan pada kemampuan 

finansial perusahaan dan perlengkapan material yang dimiliki sebuah perusahaan.  

Status perusahaan disini dimaksudkan sebagai tingkat kepemilikan saham, 

dimana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : berbasis asing (PMA) dan berbasis 

domestik (PMDN), perusahaan yang proporsi kepemilikan sahamnya sebagian besar 

dimiliki oleh asing dikategorikan berbasis asing, sementara yang sebagian besar 

dimiliki domestik dikategorikan domestik.  



 

Status perusahaan dihitung menggunakan variabel dummy, dimana Skor 1 

(satu) untuk penanaman modal domestik dan skor 0 (nol) jika penanaman modal 

asing. Wicaksono (2011), dalam penelitiannya : 

 

 Jika PMA > PMD maka diberi skor nol (0), dan  

 Jika PMA < PMD maka diberi skor satu (1)  

 

 

C. Metode dan Analisis 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi,baik variabel 

dependen maupun variabel idependent keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Untuk mendeteksi uji normalitas yaitu dengan analisis grafik. Analisis grafik 

dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih 

handal adalah dengan melihat Normal Probability Plot (P-P Plot) yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006:147) 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data 

runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang individu / kelompok 

cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu / kelompok yang sama pada 

periode berikutnya 

Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang 

terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu. 

Kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2006:99). 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun 

menurut urutan waktu. Cara yang digunakan untuk mendiagnosis adanya autokorelasi 

adalah dengan uji DurbinWatson (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi (Santoso 2002:194) adalah : 

1. Angka D-W dibawah -2 bearti ada autokorelasi positif 



 

2. Angka D-W diantara -2 sampai +2, bearti tidak ada autokorelasi 

3. Angka D-W diatas +2 bearti ada autokorelasi negative 

 

Uji Heterokedatisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

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

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskesdastis. Kebanyakan data 

crossection mengandung situasi heteroskesdastis karena data ini menghimpun data 

yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali, 2006:125). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu maka 

mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:125-127). 

 

Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, Jika varibel-

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. 

Variable ortogonal adalah variable yang nilai korelasi antar sesame variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 2006:95). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model 

regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (VarianceInflation Factor). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan VIF ≥ 10, 

nilai tersebut menunjukkan adanya multikolonieritas (Ghozali, 2006:95-96) 

 

Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi adalah analisis yang mengukur kekuatan hubungan antar dua 

variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random atau stokastik yang 

berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen atau bebas 

diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang) Ghozali 

(2006). Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut : 

Rumus : 

Y = α  + β1 x1 + β2 x2 + β3 x3 + β4 x4 + β5 x5 + ε 

Keterangan : 



 

Y  = Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 

α = Konstanta 

β1 = Koefisien Regresi  

x1 = Net Profit Margin (NPM) 

x2 = Current Ratio (CR) 

x3 = Debt to Equity Ratio (DER) 

x4 = Status Perusahaan (SP) 

ε = Standar eror (tingkat kesalahan) 

 

2. Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2006 : 84), uji t dilakukan untuk mengetahui pegaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

Jika sig. > α 0.05 maka, HA ditolak dan H0 diterima. 

Jika sig. < α 0.05 maka, HA diterima dan H0 ditolak. 

 

3. Uji Simultan (Uji f) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen/terikat Ghozali (2006 : 84). Uji ini dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

Jika sig. > α 0.05 maka, HA diterima dan H0 ditolak. 

Jika sig. < α 0.05 maka, HA ditolak dan H0 diterima 

 

4. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (R2) yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 yang kecil 

menunjukkan keamampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan 

variable-variabel  dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen Ghozali (2007 : 82). 

 



 

HASIL PENELITIAN 

Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

Data pada penilitian ini berdasarkan setiap laporan keuangan perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun yang telah ditentukan 

yaitu tahun 2010-2013. Dengan menyeleksi sampel penelitian sesuai kriteria yang 

dipilih, maka didapatakan 24 perusahaan 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Statistik Deskriptif 

Berdasarkan input data dari laporan keuangan perusahaan manufaktur 2010 

sampai dengan 2013 maka didapatkan rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi Net profit margin (NPM), Current Ratio (CR), Debt to Equity 

ratio (DER), Status Perusahaan dan Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

(Indeks Wallace). Pada tabel dibawah ini dapat dilihat nilai minimum maksimum, 

rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. 

  Output Statistik Deskriptif 

 

Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah data (N) yang dimasukan dalam penelitian 

ini adalah 96 data (N) setiap variabel. Dimana jumlah data yang diperoleh dari 

sampel penelitian adalah sebanyak 24 perusahaan dikalikan dengan periode 

pengamatan selama 4 tahun (24 x 4 = 96).  

 

Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan  (KLK) merupakan variabel 

dependen penelitian ini, memiliki nilai minimum sebesar 0.51 , nilai maximum 

sebesar 0.81, nilai rata-rata (mean) 0.6976 dengan standard deviasi sebesar 0.06223,  

 



 

Net Profit Margin (NPM) memiliki nilai minimum sebesar 0.11 , nilai 

maximum sebesar 7.06, nilai rata-rata (mean) sebesar 1.2923 dengan standard deviasi 

sebesar 1.04776.  

 

Current Ratio (CR) memiliki nilai minimum sebesar 0.13 , nilai maximum 

sebesar 5.55 , nilai rata-rata (mean) sebesar 1.5753 dengan standard deviasi sebesar 

1.10119.  

 

Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai minimum sebesar 0.21 , nilai 

maximum sebesar 8.76 , nilai rata-rata (mean) sebesar 1.8301 dengan standard 

deviasi sebesar 1.89568.  

 

Status Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0.00 , nilai maximum 

sebesar 1.00, nilai rata-rata (mean) sebesar 0.7188 dengan standard deviasi sebesar 

0.45197. 

2.  Uji Asumsi Klasik 

 

2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data pada tabel 4.2 menggunakan One Sample Kolmogorov-

Smirnov test, dimana data yang diuji adalah data residual.. 

 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas  

 

Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 



 

Berdasarkan uji normalias residual pada tabel diatas menunjukan nilai Asymp 

Sig (2-tailed) sebesar 0.856, nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. 

maka dapat dikatakan uji normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov test diatas 

berdistribusi normal 

 

2.2 Uji Autokorelasi 

Untuk pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini 

digunakan tes Durbin Watson (D-W) dengan pedoman sebagai berikut (Santoso 

2002:194) adalah: 

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

2. Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi 

3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif 

 

Tabel 4.3 

Output Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

 

Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 0.968. 

Maka dapat disimpulkan pada model regresi ini tidak terdapat gejala Autokorelasi 

karena nilai DW diantara -2 dan +2 atau -2 < 0.968 < +2. Setelah lolos dari uji asumsi 

klasik tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa data memenuhi persyaratan untuk uji 

regresi. Dengan demikian, maka dalam model regresi ini tidak terjadi masalah 

autokorelasi. 

 

2.3 Uji Heterokedatisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

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

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskesdastis. Kebanyakan data 

crossection mengandung situasi heteroskesdastis karena data ini menghimpun data 

yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali, 2006:125). 



 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu maka 

mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:125-127). 

 

Gambar 4.2 Grafik Scatterplot 

Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

Dari grafik Scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar diatas maupun dibawah angaka 0 pada sumbu y, serta titik-titik pada 

grafik Scatterplot tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Spearman’s 

rho. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas apabila nilai sig > α 0,05. 

 

Tabel 4.4 

Output Uji Spearman’s rho 

 

Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 



 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa nilai sig variabel NPM 

adalah 0.583 > 0.05, nilai sig variabel CR adalah 0.979 > 0.05, nilai sig variabel DER 

adalah 0.664 > 0.05, dan nilai sig variabel SP adalah 0.926 > 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heterokedastisitas karena nilai sig 

dari seluruh variabel independen > 0.05. 

 

2.4 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, Jika varibel-

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. 

Variable ortogonal adalah variable yang nilai korelasi antar sesame variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 2006:95). 

 

Tabel 4.5 

Output Uji Multikolinearitas 

 

   Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

 

Dari tabel 4.5 diatas menunjukan nilai tolerance masing- masing variable 

tidak ada yang kurang dari 0.10 dan nilai Varian Inflation Factor (VIF)  juga 

menunjukan tidak ada nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan 

tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen. Berdasarkan uraian 

uji asumsi klasik diatas dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang digunakan 

sebagai prediksi pada penelitian ini bebas dari uji asumsi klasik 

 

2.5 Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi adalah analisis yang mengukur kekuatan hubungan antar dua 

variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random atau stokastik yang 



 

berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen atau bebas 

diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang) Ghozali 

(2006). 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 
Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

 

Pada tabel 4.6 diatas didapatkan hasil perolehan persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut : 

 

Y = 0.722 - 0.007 NPM + 0.015 CR + 0.003 DER – 0.062 SP + ε 

 

Persamaan regresi diatas mengandung arti sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta sebesar 0.722 menunjukan apabila ke-empat variabel 

independen bersifat konstanta maka terjadi kenaikan nilai Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK) sebesar 0.722. 

2. Koefisien regresi x1 dalam penelitian ini adalah Net Profit Margin dengan 

nilai -0.007 dan nilai signifikan sebesar 0.204 hal ini menunjukan indikasi 

hubungan yang tidak searah, artinya jika nilai variabel x1 Net Profit Margin 

naik sebesar 1% dengan asumsi nilai variabel independen lainnya konstan 

maka nilai Kelengkapam Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK) turun 

sebesar 0.007. 

3. Koefisien regresi x2 dalam penelitian ini adalah Current Ratio (CR) dengan 

nilai 0.015 dan nilai signifikan sebesar 0.008. hal ini menunjukan indikasi 

hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel x2 Current Ratio (CR) naik 

sebesar 1% dengan asumsi nilai variabel independen lainnya konstan maka 

nilai Kelengkapam Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK) naik sebesar 

0.015. 

4. Koefisien regresi x3 dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER)  

dengan nilai 0.003 dan nilai signifikan sebesar 0.385. hal ini menunjukan 

indikasi hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel x3 Debt to Equity 



 

Ratio (DER) naik sebesar 1% dengan asumsi nilai variabel independen 

lainnya konstan maka nilai Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 

(KLK) naik sebesar 0.005. 

5. Koefisien regresi x4 dalam penelitian ini adalah Status Perusahaan dengan 

nilai – 0.062 dan nilai signifikan sebesar 0.000. hal ini menunjukan indikasi 

hubungan yang tidak searah, artinya jika nilai variabel x4 Status Perusahaan 

naik sebesar 1% dengan asumsi nilai variabel independen lainnya konstan 

maka nilai Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK) turun 

sebesar 0.062. 

 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2006 : 84), uji t dilakukan untuk mengetahui pegaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

Jika sig. > α 0.05 maka, HA ditolak dan H0 diterima. 

Jika sig. < α 0.05 maka, HA diterima dan H0 ditolak. 

 

Tabel 4.7 

Uji Parsial (Uji t) 

 
Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan bahwa Net Profit Margin (NPM) 

menunjukkan nilai minus t hitung sebesar -1.281 > -1.662 (t tabel α=0.05 df=(96-4-

1)=91) hasil koefisien regresi yang negatif menunjukkan hubungan bersifat negatif 

dan signifikan (p value = 0.204 > α=0.05), dengan demikian H1 ditolak dan H0 

diterima, yang berarti Net Profit Margin secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK). 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Current Ratio (CR) 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.697 > 1.662 (t tabel α=0.05 df=(96-4-1)=91) 



 

dan signifikan (p value = 0.008 < α=0.05), dengan demikian H1 diterima dan H0 

ditolak, yang berarti secara parsial Current Ratio (CR) berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan  (KLK). 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Debt to Equity Ratio  (DER) 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.873 < 1.662 (t tabel α=0.05 df=(96-4-1)=91) 

dan signifikan (p value = 0.385 > α=0.05), dengan demikian H1 ditolak dan H0 

diterima, yang berarti secara parsial Debt to Equity Ratio  (DER) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (DER). 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Status Perusahaan 

menunjukkan nilai minus t hitung sebesar -4.739 < -1.662 (t tabel α=0.05 df=(96-4-

1)=91) hasil koefisien regresi yang negatif menunjukkan hubungan bersifat negatif 

dan signifikan (p value = 0.000 < α=0.05), dengan demikian H1 diterima dan H0 

ditolak, yang berarti Status Perusahaan secara parsial berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK). 

 

4. Uji Simultan (Uji f) 

Ghozali (84 : 2006), uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (terikat). 

Tabel 4.8 

Simultan ( Uji-F ) 

 

Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

 

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio keuangan 

yang terdiri dari Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Status Perusahaan (SP) secara simultan (bersama-sama) terhadap 

Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK). Berdasarkan tabel uji anova 

atau uji simultan (Uji F) test diatas  menunjukan nilai F hitung sebesar 6.826 lebih 

besar dari (f tabel α=0.05 df1=(5-1= 4),(df2= 96-5 = 91) maka F tabel 2.47, karena F 



 

hitung lebih besar dari pada F tabel dengan nilai signifikan 0.000 jauh lebih kecil dari 

nilai signifikan 0.05 maka secara simultan bahwa variabel Net Profit Margin (NPM), 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Status Perusahaan (SP) secara 

simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK). 

 

5. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (R2) yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 yang kecil 

menunjukkan keamampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan 

variable-variabel  dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen Ghozali (2007 : 82). 

 

Tabel 4.9 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

 
Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

 

Tabel 4.9 model summary diatas memberikan informasi nilai koefisien 

determinasi yang ditunjukan dengan nilai (Adjust R Square) dengan tujuan utuk 

menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Nilai Adjust R Square yang kecil menunjukkan keamampuan variable-

variabel independen dalam menjelaskan variable-variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variable-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Tabel model summary diatas menujukan nilai koefisien determinasi (Adjust R 

Square) adalah sebesar 0.197, nilai tersebut menunjukan bahwa 19.7% Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK) dipengaruhi oleh Net Profit Margin 

(NPM), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Status Perusahaan 

(SP), sedangkan sisanya (100% - 19.7% = 80.3%) dipengaruhi oleh sebab-sebab lain 

diluar variabel dalam penelitian ini. 

 



 

Pembahasan Hasil Penelitian 

H1 : Net Profit Margin berpengaruh terhadap kelengakapan 

pengungkapan  laporan keuangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel Net Profit Margin (NPM) 

menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan tehadap Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK). Hal ini ditunjukan nilai t hitung sebesar -

1.281 > -1.662 hasil koefisien regresi yang negatif menunjukkan hubungan bersifat 

negatif dan signifikansi 0.204 > 0.05. Dengan demikian hipotesis 1 (H1) menyatakan 

bahwa Net Profit Margin (NPM) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK) perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

Dari hasil penelitian diatas (NPM) tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dapat di artikan semakin tinggi laba 

yang diungkapkan maka semakin besar informasi yang disajikan, sedangkan semakin 

rendah laba yang dihasilkan maka semakin kecil informasi pengungkapan laporan 

keuangan yang diungkapkan,  

Karena nilai (NPM) yang rendah perusahaan dikatakan tidak mampu 

memaparkan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tersebut, dan karena laba 

tinggi mempengaruhi pemaparan informasi yang lebih lengkap untuk diungkapkan 

serta memudahkan dalam pengambilan keputusan informasi-informasi tentang 

pengungkapan laporan keuangan. 

Hal ini menunjukkan variabel profitabilitas (NPM) tidak mempunyai 

pengaruh terhadap pengungkapan informasi dalam laporan tahunan pada perusahaan 

manufaktur. 

Ini dikarena laba yang rendah memiliki hubungan dengan pengungkapan 

wajib. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Amanda (2015) 

dan Dewi (2008), berlawan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2009). 

 

H2 : Current Ratio berpengaruh terhadap kelengakapan pengungkapan  

laporan keuangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Likuiditas yang di ukur 

menggunakan Current Ratio (CR) menunjukkan ada pengaruh yang signifikan 

tehadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK). Hal ini ditunjukan 

nilai t hitung sebesar 2.697 > 1.662 dan nilai signifikan 0.008 < 0.05. dengan 

demikian hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa secara parsial Current Ratio (CR) 



 

berpengaruh positif terhadap Kelengkapan Laporan Keuangan (KLK) perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

Dari hasil penelitian diatas (CR) mempunyai pengaruh terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan dapat di hal ini menjelaskan bahwa apabila 

Likuiditas yang di ukur menggunakan Current Ratio (CR) meningkat maka 

Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK) dalam hal ini perusahaan 

beranggapan kesehatan kondisi keuangan perusahaan sudah merupakan keharusan 

dalam menjalankan suatu usaha dalam pengungkapan informasi bagi pengguna 

informasi dan tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi 

keuangan perusahaan, perushaan yang dimaksudkan cenderung melakukan 

pengungkapan yang lebih lengkap kepada pihak luar karena ingin menunjukan bahwa 

perusahaan tersebut kredibel. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

oleh Dewi (2008) berlawan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2015). 

 

H3 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap kelengakapan 

pengungkapan  laporan keuangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Leverage (DER) menunjukkan 

tidak ada pengaruh yang signifikan tehadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan 

Keuangan (KLK). Hal ini ditunjukan nilai t hitung sebesar 0.873 < 1.662 dan nilai 

signifikan 0.385 > 0.05. dengan demikian hipotesis 3 (H3) menyatakan bahwa secara 

parsial Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK) perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2013. 

 

Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya dan sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-

utangnya kepada pihak luar tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan karena merupakan keharusan yang harus diungkapkan. Maka dapat 

diartikan semakin tinggi utang, maka semakin rendah informasi kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan yang disajikan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Novalita (2008) yang 

membuktikan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

 

H4 : Status Perusahaan berpengaruh terhadap kelengakapan 

pengungkapan  laporan keuangan 

 



 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Status Perusahaan menunjukkan 

ada pengaruh negatif yang signifikan tehadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan 

Keuangan (KLK). Hal ini ditunjukan nilai t hitung sebesar -4.739 < -1.662 hasil 

koefisien regresi yang negatif menunjukkan hubungan bersifat negatif dan nilai 

signifikan 0.000 < 0.05. dengan demikian hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa secara 

parsial Status Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Kelengkapan Pengungkapan 

Laporan Keuangan (KLK) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2010-2013. 

Hal ini menjelaskan bahwa apabila semakin besar penanaman modal yang 

diungkapan oleh perusahaan akan menarik perhatian investor untuk menanamkan 

modalnya dan mempermudah manajemen mendapatkan perkembangan pada 

perusahaan – perusahaan lain karena adanya keyakinan investor terhadap kinerja 

perusahaan serta menyebabkan Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan 

(KLK) diungkapkan.  

 

Dimana dapat diartikan bahwa kemungkinan alasan perusahaan memberikan 

pengungkapan yang lebih berbasis asing (PMA) dibandingkan (PMDN), karena 

perusahaan berbasis asing mendapatkan pelatihan lebih baik, serta mempunyai sistem 

informasi manajemen yang lebih besar, kepada pelanggan, pemasok, analis dan 

masyarakat pada umumnya.(Wicaksono, 2011) 

 

Hal ini disebutkan dalam penelitian oleh Wicaksono (2011), Suatu perusahaan 

yang berada dalam industri yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi harus 

menyediakan modal yang cukup untuk membelanjai perusahaan. 

 

H5 : Net Profit Margin (NPM), Current Ratio(CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), dan Status Perusahaan berpengaruh terhadap 

kelengakapan pengungkapan  laporan keuangan 

 

Secara simultan penelitian ini membuktikan bahwa variabel Net Profit Margin 

(NPM), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Status Perusahaan 

(SP) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK) yang ditunjukan dengan nilai 6.826 lebih 

besar dari F tabel 2.47 dan nilai signifikan 0.000 jauh lebih kecil dari nilai signifikan 

0.05. Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa keempat variabel 

yang digunakan secara simultan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur 

Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (KLK). 
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