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ABSTRAK 

Dalam melakukan aktivitas di pasar modal, para investor mengambil  keputusan dari 

informasi yang diterimanya. Sebagai salah satu upaya untuk menarik minat para investor, 

perusahaan dituntut untuk mengungkapakan laporan keuangan. Tuntutan tersebut semakin 

tinggi karena ketatnya persaingan di dunia usaha sehingga perusahaan dituntut untuk 

mengungkapkan laporan keuangan secara lebih transparan sehingga akan lebih membantu 

para investor dalam mengambil keputusan untuk mengantisipasi kondisi yang sering berubah 

dengan perkembangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Quick 

Ratio, Return On  Equity, Net Profit Margin  terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan 

Keuangan  pada  Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan  industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011-2015. 

Metode pengambilan sampel adalah dengan cara purposive sampling sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan. Jumlah sampel sebanyak 20 perusahaan. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel Quick Ratio dan Return On 

Equity tidak berpengaruh signifikan pada kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, 

sedangkan Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan. 

Kata kunci : Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan, Quick Ratio, Return On 

Equity, Net Profit Margin. 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Laporan tahunan pada dasarnya adalah sumber informasi bagi investor sebagai salah satu 

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investassi dalam pasar modal, juga 

sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang sipercayakan 

kepadanya. Proses pembuatan laporan tahunan tidak lepas dari penelitian mengernai 

kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Perusahaan akan menggunakan laporan tahunanya yang terdiri dari 

laporan wajib dan laporan sukarela untuk pemegang saham dan investor potensial maupun 

pemerintah. 

Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen dan 

informasi yang disampaikan sebagai sinyal untuk mengurangi masalah keagenan. Dengan 

data laporan keuangan yang diperoleh dan tersajikan, maka investor dapat mengukur hasil 

usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan mengetahui sudah sejauh 

mana perusahaaan mencapai tujuannya.  

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan transparansi informasi dalam 

laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dalam memenuhi ekspektasi para pengguna 

laporan keuangan, maka perlu disusun suatu pedoman penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan sehingga diharapkan dapat memberikan panduan untuk menyajikan laporan 

keuangan yang berkualitas, seragam dan transparan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ Pengaruh Quik Ratio, Return On Equity, Net Profit Margin Ratio, Terhadap 



Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013”.  

1.2. Batasan Masalah 

Mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada dalam kelengkapan 

laporan keuangn, maka penulis akan memberikan batasan masalah dengan maksud agar 

tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah pada sasarannya. Adapun masalah yang penulis 

bahas dalam penelitian ini hanya terbatas mengenai masalah faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan kuangan, faktor-faktor tersebut antara 

lain : Quik ratio, Return on equity, dan Net profit margin pada perusahaan manufaktur sektor 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. 

1.3. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang diperoleh sebagai berikut : 

1. Apakah Quick Ratio berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan ? 

2. Apakah Retrun On Equity berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan ? 

3. Apakah Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan ?  

4. Apakah Quik Ratio, Return On Equity, dan Net Profit Margin, berpengaruh 

signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan ?  

1.4. Tujuan Peneliti 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian 

ini  adalah : 



1. Untuk mengetahui apakah Quik Ratio berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan. 

2. Untuk mengetahui apakah Retrun On Equity berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.  

3. Untuk mengetahui apakah Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.  

4. Untuk mengetahui apakah Quik Ratio, Return On Equity, dan Net Profit Margin, 

berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan ? 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para investor 

sebelum berinvestasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi di perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) guna mencapai harpan atau tujuan yang diingikan serta 

sebagai bahan evaluasi dalam menilai kinerja pada perusahaan. 

2. Bagi manajemen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi parusahaan agar dapat beraing 

dengan perusahaan lainnya guna menyajikan informasi laporan keuangan tahunan 

baik dan berkualitas sehingga dapat menarik perhatian calon investor untuk 

melakukan investasi pada perusahaan tersebut. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan teori – teori yang telah peneliti peroleh 

selama proses belajar di bangku perkuliahan serta dapat menambah wawasan dan 



pengetahuan peneliti akan ilmu akuntansi khususnya dalam masalah yang diteliti ini, 

yaitu mengenai kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat menambahkan variabel – variabel lainnya untuk melakukan 

penelitian selanjtnya, dan dapat menjadikan peneliti ini sebagai pembanding/ 

pedoman/ referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis. 

5. Pembaca  

Sebagai salah satu referensi untuk menambah pengetahuan informasi mengenai 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangann tahunan serta memahami variabel 

paling signifikan dalam kelengkapan laporan keuangan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya 

yang sejenis. Dalam bab ini juga dikemukakan kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi deskripsi bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. 

Beberapa hal yang dijelaskan dalam bab ini adalah sebagai beriku: variabel 

penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang akan digunakan. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 



Di dalam bab ini diuraikan diskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil 

dan argumentasi terhadap hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat simpulan, 

keterbatasan dan saran untuk penelian-penelitian selanjutnya. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Laporan Keuangan 

2.2. Menurut PSAK No.1 Revisi 2013, laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan 

keuangan yang ditujukan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan arus kas entitas dalam mengungkapkan sejauh mungkin 

informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan  untuk 

kebutuhan pemakai laporan keuangan yang bermanfaat sebagaian besar pengguna 

laporan dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. Pengungkapan  

2.2.1. Pengungkapan Laporan Keuangan 

Didalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian aporan keuangan yang perlu 

dilakukan oleh Ikantan Akuntansi Indonesia disebutkan bahwa pemakai laporan keuangan 

meliputi investor, karyawan, pemerintah dan lembaga keuangan, serta masyarakat. Kemudian 



dalam pengambilan keputusan ekonomi ini dipengaruhi banyak faktor, misalnya adalah 

keadaan perekonomian, politik dan prospek industri. 

Adapun kualitas didalam pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh kualitas 

pengungkapan perusahaan yang diberikan melalui laporan keuangan agar laporan yang telah 

disajikan didalam laporan keuangan bisa dipahami dan tidak menimbulkan salah 

interprestasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang 

cukup.  

2.2.2. Pengungkapan laporan keuangan dalam arti yang luas bearti penyampaian informasi. 

Sedangkan menurut para akuntansi adalah  memberi pengertian secara terbatas yaitu 

penyampain informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan 

keuangan biasanya laporan tahunan. Sehingga di dalam laporan tahunan lah bisa 

diketahui seberapa kuat informasi pengungkapn yang diajukan oleh peusahaan. 

Jenis Pengungkapan 

Konsep pengungkapan laporan keuangan menurut (Pradifta 2013) ada 3 (tiga) jenis 

yaitu : 

1. Pengungkapan cukup (Adequate Disclosure) : konsep yang sering digunakan adalah 

pengungkapan yang cukup, yaitu pengungkapan minimun yang disyaratkan oleh 

peraturan yang berlaku. Dimana angka-angka yan disajikan dapat diinterpretasikan 

dengan benar oleh investor. 

2. Pengungkapan wajar (Fair Dicsclosure) : pengungkapan yang wajar secara tidak 

langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada 

semua pengguna laporan keuangan, menyajikan informasi yang layak terhadap 

pembaca potensial.  



3. Pengungkapan penuh (Full Disclosure) : pengungkapan penuh menyangkut luas 

penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan. Pengungkapan penuh 

memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak 

menganggapnya tidak baik. 

2.2.3. Konsep pengungkapan menurut Kamus Besar Akuntansi pengungkapan 

Kelengkapan Pengungkapan  

Menurut (Tuty 2014), Kelengkapan adalah suatu bentuk kualitas. meskipun kualitas 

akuntansi masih memiliki makna ganda, banyak penelitian yang menggunakan index of 

disclosure methodology mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan 

digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan keuangan.  

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

adalah informasi yang diberikan sebagai lampiran/ pelengkap bagi laporan keuangan, dalam 

bentuk catatan kaki atau tambahan. Informasi ini memberikan suatu penjelasan tentang posisi 

keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Segala sesuatu yang bersifat material akan 

diungkapkan dalam laporan sehingga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dan akan 

berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

2.2.4. Pengertian Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan  

Menurut Rofika dan Apsari (2011), Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas 

berarti penyampaian informasi. Sedangkan menurut para akuntansi memberi pengertian 

penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan dalam bentuk catatan atas laporan 

keuangan. Pengungkapan merupakan suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan 

keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya tentang suatu perusahaan. Informasi 

yang diungkapkan harus berguna, lengkap, jelas, menggambarkan secara tepat mengenai 

kejadian-kejadian ekonomi, dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam 

membantu pengambilan keputusan ekonomi. 



2.2.5. Tujuan Pengungkapan  

Tujuan pengungkapan yang lengkap atas laporan keuangan adalah untuk 

menggambarkan kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan agar laporan keuangan 

yang dihasilkan tidak menyesatkan dan  menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan 

pengukuran yang relevan atas hl-hal di luar pengukuran yang digunakan dalam laporan 

keuangan. Serta memberikan informasi penting yang mungkin para pngguna laporan 

keuangan untuk melakukan perbandingan dalam satu tahun dan di antara beberapa tahun. 

2.3. Quick Ratio (Rasio cepat) 

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo (Raharjaputra, 2009:199). 

Kesehatan suatu perusahaan yang dicerminkan dengan tingginya rasio likuiditas, ini 

diharapkan berhubungan dengan tingkat luas kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

Hala tersebut didasarkan pada ekspetasi bahwa perusahaan yang secara keuanngannya kuat, 

akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi.   

2.4. Return On Equity  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada 

periode tertentu. Menurut Mardiyati dkk (2012) menjeleskan bahwa profitabilitas merupakan 

kemampuan peusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan. 

Sedangkan menurut Brigman dan Houston (2009:107), menjelaskan bahwa ratio profitabilitas 

ini merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan gabungan dari efek-efek likuiditas, 

manajemen aktiva, dan hutang pada hasil-hasil operassi perusahaan.  

2.5. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) 

Dengan adanya laba usaha maka perusahaan dapat mengukur tingkat keuntungan 

yang dicapai dihubungkan dengan penjualan atau yang dikenal dengan istilah Profit Margin. 



Menurut (Riyanto, 2010: 37) Profit margin yaitu perbandingan antara net operating income 

dengan net sales. Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan, rasio ini akan menggambarkan penghasilan bersih 

perusahaan berdasarkan total penjualan. Pengukuran rasio dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Semakin tinggi net profit 

margin maka hal ini menandakan laba perusahaan semakain tebal dan juga menandakan 

bahwa perusahaan tersebut semakin efesien operasionalnya. Perusahaan juga dapat menekan 

biaya-biaya yang tidak perlu, sehingga perusahaan mampu memaksimalkan laba bersih yang 

telah diapatkan. 

2.6. Kerangka Pemikiran  

Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian ini menggunakan 

empat  jenis variabel yaitu Quick Ratio, Return On Equity, dan Net Profit Margin Dari 

landasan teori diatas, dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran 

 

                    

   

                                                                             

  

                                                                             

                                                                          

 

2.6.1. Hubungan antara Quick Ratio dengan Kelengkapan Pengungkapan         

Laporan Keuangan 

Quik Ratio 𝑥1 

Type equation here. 

Return On Equity 𝑥2 

Net Profit Margin Ratio𝑥3  

Kelengkapan 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan (Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 



Quick Ratio adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya. 

Yang termasuk ke dalam rasio lancar adalah aktiva lancar yang dapat dengan cepat 

diubah dalam bentuk kas, termasuk di dalamnya akun kas, surat-surat berharga, 

piutang dagang, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. 

H1:   Diduga Quick Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

Kelengkapan Pengungkapan laporan 

2.6.2. Hubungan antara Return On Equity dengan kelengkapan     pengungkapan 

laporan keuangan. 

Profitabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat 

penjualan maupun modal sendiri. Tingkat profitabilitas menunjukkan keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga mempengaruhi 

kelengkapan pengungkapan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka 

semakin luas pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Peneliti 

sebelumnya oleh Tuty (2014) dan Pradifta  bahwa Return On Equity berpengaruh signifikan. 

H2:     Diduga Retrun On Equity berpengaruh signifikn terhadap kelengkapan laporan 

keuangan 

2.6.3. Hubungan antara Net Profit Margin dengan kelengkapan pengungkapan 

laporan keuangan. 

Net Profit Margin fungsinya adalah untuk menunjukkan nilai laba bersih dan 

penjualan di peroleh dari penyajian perusahaan pada laporan laba rugi komprehensif. Angka 

ini menunjukkan seberapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap 

penjualan (Harahap, 2010: 304). Meramalkan penghasilan jangka panjang dan mengevaluasi 

resiko investasi. Informasi ini dianggap penting untuk diungkapkan kepada publik sebagai 

dasar untuk meramalkan kinerja dimasa yang akan datang, menarik investor serta untuk 



mengukur harga saham dipasar modal. Penelitian sebelumnya oleh Ade (2011) 

menyimpulkan bahwa Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

laporan keuangan. 

H3:    Diduga Net Profit Margin berpengaruh signifikan dengan kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan. 

2.6.4. Hubungan antara Qiuck Ratio, Return On Equity, Net Profit Margin dengan 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 

Laporan keuangan dipergunakan untuk menganalisa suatu kelengkapan 

pengungkapan yang ada di perusahaan apakah baik untuk dijadikan pengungkapan secara 

lebih luas. Untuk mengetahui apakah perusahaan berada dalam kondisi baik bisa dilakukan 

dengan menghitung rasio-rasio keuangan diantaranya yang terdapat didalam penelitian yaitu 

quick ratio, retrun on equity dan net ptofit margin. 

H4:     Diduga Quick Ratio, Return On Equity dan Net Profit Margin berpengeruh 

signifikan terhadap kelengkapan laporan keuangan di BEI sektor industri tahun 

2011-2013 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu alat 

analisis yang menggunakan model statistik, dan ekonometrik. Hasail dari analisis ini 

disajikan dalam entuk angka-angka dan kemudian di jelaskan dan diinterprestasikan dalam 

suatu uraian (Sugiyono, 2012:7). 



Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber 

dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber  lainnya adalah dengan mengadakan 

studi kepustakaan dengan memperlajari buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian 

(Sugiyono, 2012:225). Didalam penelitian ini data skunder yang peneliti gunakan adalah 

berupa laporan tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013 yang diperoleh dari website 

(www.idx.co.id). 

3.2. Metode Peneltian 

Karena jenis data yang dipergunakan adalah data skunder sehingga penumpulan data 

dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaandan observasi. Metode kepustakaan adalah 

memperoleh data dengan mencari serta membaca dan mempelajari jurnal yang berhubungan 

dengan penelitian yang diambil. Sedangkan metode obsevari adalah memperoleh data dengan 

cara mengandalkan bedassarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3.3. Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

1.4 Populasi wilayah generalisasi yang terdiridari atas obyek/subjek yang dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:80). Populasi yang akan menjadi 

objek penelitian adalah seluruh perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2013. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian melibatkan 

sektor konsumsi. Operasional Variabel  

3.4.1.  Variabel Dependen (Terikat)  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan perusahaan sektor industri, Menurut Mulyadi dalam pradifta  (2011), Tingkat 



kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan index of 

disclosure methodology, seperti indeks Wallace.   

Rumus Indeks Wallace : 
 

 
 

 Dimana:  n : jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan 

k : jumlah item yang seharusnya diungkapkan. 

3.4.2. Variabel Independen (Bebas)  

a. Quick Ratio ( X1) 

   Perhitungan untuk Quick Ratio (Raharjaputra, 2009 : 200) adalah sebagai berikut :  

Quick Ratio = 
                        

             
 

b. Return On Equity (X2) 

Perhitungan untuk Return On Equity (Fahmi, 2012:127) adalah sebagai berikut : 

Return On Equity = 
                         

       
 

c. Net Profit Margin (X3) 

Perhitungan untuk Net Profit Margin ( Fahmi, 2012 : 129) adalah sebagai berikut :  

Net Profit Margin = 
           

          
 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam prosedur ini siatematika dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan. Adapun cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah dengan cara mempelajari, memahami dan mengutip teori-teori atau 

konsp-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, internet maupun karya tulis lainnya 

yang sesuai dengan topik atau variabel lainnya. 

3.6. Metode Analisis Data 



Data yang dikumpulkan dalam penelitian ni diolah dan dianalisis denganalat analisis 

statistik. Alat analisis yang digunakan dalam skripsi in yaitu dengan menggunakan IBM 

SPSS Versi 22.0 for windows dengan menggunakan alat statistik regresi linear berganda 

dengan satu variabel terikat (y) dan tiga variabel bebas (X1, X2 dan X3). Sebelum dilakukan 

analisis persamaan regresi linear berganda, maka terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi 

klasik. 

3.6.1.1. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu t_1 

(sebelumnya) (Ghozali,2012:174). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena ada observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk menendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi digunakan uji Durbin Waston, dimana dalam pengambilan keputusan dengan 

melihat berapa jumlah sampel yang diteliti yang kemudian dilihat angka ketentuannya pada 

tabel Durbin Waston.  Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dideteksi 

dengan menggunakan rumus Durbin Waston sebagai berikut : 

     =  
 (       ) 

   
  

Keterangan : 

               = Nilai Durbin Watson 

e               = Y-y 

n               = Jumlah Sampel 

Hasil dari rumus tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel Durbin Watson. 

Didalam tabel tersebut dimuat dua nilai batas atas (du) dan nilai batas bawah (dL) untuk 



berbagi nilai n dan k (jumlah variabel bebas). Jika du<dw<4-du, maka tidak terdapat 

autokorelasi baik positif maupun negatif didalam model persamaan regresi. Secara lengkap, 

panduan untuk mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut: 

1)   <   , berarti ada autokorelasi positif (+) 

2)   <   <du, tidak dapat disimpulkan 

3)   <  <4-  , berarti tidak terjadi autokorelasi 

4) 4-  <  <4-  , tidak dapat disimpulkan  

5)   >4-  , berarti ada autokorelasi negatif (-)  

3.6.2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaaan (naik 

turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor 

dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Model analisis ini dipilih karena penelitian ini 

dirancang untuk meneliti variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. 

Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Y = a +       +      +      + e 

Keterangan : 

 Y =  kelengkapan pengungkapan laporan keuangan  

         = quick ratio 

 2 = return on equity 

 3 = net profit margin  

b   = Koefisien Regresi 

a = Konstanta 

e  = Faktor Pengganggu 

3.6.3. Pengujian Hipotesis  

3.6.3.1. Uji Regresi Parsial ( Uji t) 



Ghozali (2012:178) pengujian menggunakan uji t dimaksudkan untuk melihat 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Yaitu Quick Ratio, Retun On Equity, dan  Net Profit Margin secara 

parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Tahap-tahap pengujian adalah : 

1. Merumuskan hipotesis 

2. Menentukan tingkat signifikan yaitu 0,05 atau 5% 

3. Menentukan keputusan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan 

kriteria sebagai berikut : 

a) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak 

b) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

3.6.3.2. Uji Simultan (Uji F) 

Ghozali (2012:177) Uji signifikansi simultan (uji F) bertujuan untuk mengukur 

apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara pengujian simultan terhadap variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Jika tingkat signifikan F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil 

dari nilai signifikan yang digunakan yaitu sebesar 5% maka dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b. Jika tingkat signifikan F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar 

dari nilai signifikan yang digunakan yaitu sebesar 5% maka dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif dilakukan terhadap data sampel Quick Ratio, Return 

On Equity, Net Profit Margin Ratio dan Kelengkapan Pengungkapan Laporan 

Keuangan tahun 2011-2015 

Y = 0,660 + 0,018 QRi,t + 0,134 ROEi,t - 0,668 NPMi,t + εi,t 

Dengan pembahasan lebih rinci mengenai hasil persamaan regresi akan dijelaskan dibawah 

ini. 

1. Constant = 0,660 (positif). Hasil ini menyatakan bahwa apabila 

variabel-variabel independen (QR, ROE dan NPM) 

dianggap konstan maka nilai kelengkapan pengungkapan 

sukarela akan menunjukkan nilai sebesar 0,660. 

2. Koefisien β1 = 0,018 (Positif). Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai 

Qurrent Ratio meningkat sebesar 1 satuan maka nilai 

kelengkapan pengungkapan sukarela akan meningkat 

sebesar 0,018. 

3. Koefisien β2 = 0.0134 (Positif). Nilai pada koefisien β2 menunjukkan 

bahwa apabila nilai Return On Equity meningkat sebesar 1 

satuan maka nilai kelengkapan pengungkapan sukarela akan 

meningkat sebesar 0,134.. 

4. Koefisien β3 = 0,668 (negatif). Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai 



Net Profit Margin meningkat sebesar 1 satuan maka nilai 

kelengkapan pengungkapan sukarela akan menurun sebesar 

0,018. 

diatas menunjukan hasil dari pengujian hipotesis secara parsial menggunakan IBM 

SPSS Versi 22.0 for windows dengan menggunakan alat statistik regresi linear berganda 

dengan satu variabel terikat (y) dan tiga variabel bebas (X1, X2 dan X3). 

Hipotesis pertama adalah Quick Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hasil pengujian tampak pada Tabel 4.9. 

menunjukkan bahwa hipotesis pertama tidak dapat diterima. Keputusan ini didasarkan pada 

hasil t hitung sebesar 1,876 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,99006 dengan nilai signifikansi 

0,064 lebih besar dibanding tingkat signifikansi yang digunakan peneliti α=0,05. Hal ini 

membuktikan bahwa Quick Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak. 

Hipotesis kedua adalah Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hasil pengujian tampak pada Tabel 4.9. 

menunjukkan bahwa hipotesis kedua tidak dapat diterima. Keputusan ini didasarkan pada 

hasil t hitung sebesar 1,617 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,99006 dengan nilai signifikansi 

0,110 lebih besar dibanding tingkat signifikansi yang digunakan peneliti α=0,05. Hal ini 

membuktikan bahwa Return On Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak. 

Hipotesis ketiga adalah Net Profit Margin Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hasil pengujian tampak pada Tabel 4.9. 

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima. Keputusan ini didasarkan pada hasil t 

hitung sebesar -2,909 lebih kecil dari t tabel yaitu -1,99006 dengan nilai signifikansi 0,005 

lebih kecil dibanding tingkat signifikansi yang digunakan peneliti α=0,05. Hal ini 



membuktikan bahwa Net Profit Margin Ratio berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. 

4.1.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh ringkasan hasil uji 

hipotesis pada Tabel 4.11. sebagai berikut : 

Tabel 4.11.  

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis Penjelasan Hasil Hasil 

H1 Quick Ratio 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kelengkapan 

pengungkapan laporan 

keuangan 

Quick Ratio tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan 

keuangan 

Ditolak dengan: 

 Thit < Ttabel 

1,877 < 1.99006 

 Sig > 0,05 

0,064 > 0,05 

H2 Return On Equity 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kelengkapan 

pengungkapan laporan 

keuangan 

Return On Equity tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan 

keuangan 

Ditolak dengan: 

 Thit < Ttabel 

1,617 < 1.99006 

 Sig > 0,05 

0,110 > 0,05 

H3 Net Profit Margin 

Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap 

kelengkapan 

pengungkapan laporan 

keuangan 

Net Profit Margin Ratio 

berpengaruh signifikan 

terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan 

keuangan 

Diterima dengan: 

 Thit < Ttabel 

-2,908 < -1.99006 

 Sig < 0,05 

0,005 < 0,05 

H4 Quik Ratio, Return On 

Equity, dan Net Profit 

Margin secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kelengkapan 

pengungkapan laporan 

keuangan 

Quik Ratio, Return On 

Equity, dan Net Profit 

Margin secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan 

keuangan 

Diterima dengan: 

 Sig < 0,05 

  0,036 < 0,05 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda secara 

parsial variable Quick Ratio (QR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda secara 

parsial variable Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda secara 

parsial variable Net Profit Margin Ratio (NPM) berpengaruh signifikan terhadap 

Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan. 

4. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel Quick Ratio (QR), Return On Equity (ROE) dan Net 

Profit Margin Ratio (NPM) secara simultan mampu mempengaruhi Kelengkapan 

Pengungkapan Laporan Keuangan.  

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya 

berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian mendatang perlu menambahkan variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan misalnya Ukuran 

KAP, Skope Bisnis, Growth dan Non Performing Loan (NPL).  



2. Menambah rentang waktu yang lebih panjang sehingga nantinya diharapkan hasil 

yang diperoleh akan lebih dapat digeneralisasikan. 

 


