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ABSTRAK 

 

Tesa Hardianti, 2017 : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Debt to equity ratio, 

Return on asset, Ukuran perusahaan,dan porsi saham publik 

terhadap luas pengungkapan laporan keuangan pada 

perusaahan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kepemilikan Institusional, Debt 

to equity ratio, Return on asset, Ukuran perusahaan,dan porsi saham publik terhadap 

luas pengungkapan laporan keuangan pada perusaahan manufaktur sektor aneka 

industri yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Jenis 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif  dan teknik pengambilan 

sample adalah purposive sampling, sampel penelitian ini berjumlah 18 perusahaan. 

Analisis dengan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan 

keuangan dengan nilai signifikansi 0,327 yang lebih besar dari α = 0.05, (2) Debt to 

Equity Ratio berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan dengan nilai 

signifikansi 0,031 lebih kecil dari α = 0.05 (3) Return on Asset berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 

α = 0.05, (4) Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Laporan 

Keuangan dengan nilai signifikasi 0.001 yang lebih kecil dari α = 0.05 dan, (5) Porsi 

saham publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan dengan 

nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari α = 0.05   .  Disarankan (1) Variabel yang 

digunakan untuk penelitian ini sedikit, yaitu hanya lima variabel, oleh sebab itu pada 

penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang berhubungan 

dengan Luas Pengungkapan laporan keuangan. Sehingga dapat memberikan 

gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi Luas 

Pengungkapan laporan keuangan selain Kepemilikan Institusional, Debt to equity 

ratio, Return on asset, Ukuran perusahaan,dan porsi saham publik, (2) Bagi 

penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas sampel dan diharapkan 

memperpanjang periode penelitian untuk memprediksi luasnya pengungkapan 

laporan keuangan untuk tahun mendatang dan (3) Diharapkan pada penelitian 

selanjutnya untuk menggunakan jenis perusahaan lain sebagai objek penelitian 

 

Kata Kunci : Kepemilikan Institusional, Debt to Equity Ratio, Return on Asset, 

Ukuran Perusahaan, Porsi Saham Publik, Luas Pengungkapan   

Laporan  Keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pengungkapan laporan keuangan (disclosure of financial statement) 

merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Bagi pihak-

pihak di luar manajemen suatu perusahaan, pengungkapan dalam laporan keuangan 

digunakan untuk mengetahui kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Penyampaian 

informasi yang terbuka oleh pihak manajemen perusahaan bertujuan untuk membantu 

keefektifan pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan 

(Suwardjono, 2010 : 580). Pengungkapan yang disampaikan oleh perusahaan dalam 

laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pengungkapan wajib 

(mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang diisyaratkan oleh 

stan1dar akuntansi yang berlaku dan lembaga yang berwenang (BAPEPAM dan LK).  

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan penelitian-penelitian terdahulu 

yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh 

kepemilikan institusional, debt to equity ratio, return on asset, ukuran perusahaan dan 

porsi saham publik terhadap luas pengungkapan laporan keuangan. Berbeda dengan 

penelitian terdahulu, dalam penelitian ini dimasukkan variabel Porsi Saham Publik 

dan sampel yang digunakan adalah 18 perusahaan manufaktur sektor aneka industri 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan beberapa sub sektor, yaitu sub sektor 

alas kaki, kabel, otomotif dan komponen serta tekstil dan garment. Selain itu, tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah memiliki hasil yang sama atau 

berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal variabel yang mempengaruhi luas 

pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian, peneliti akan mengangkat topik 

ini dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Kepemilikan 

Institusional, Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Ukuran Perusahaan dan 

Porsi Saham Publik terhadap Luas Pengungkapan Laporan Keuangan pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2015”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya 

perumusan masalah agar penulisan dapat lebih mengenai pada sasaran yang 

diinginkan. Masalah yang diteliti dan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan  

Laporan Keuangan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Laporan 

Keuangan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 
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3. Apakah Return On Asset berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Laporan 

Keuangan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 

4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Laporan 

Keuangan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 

5. Apakah Porsi Saham Publik berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Laporan 

Keuangan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 

6. Apakah Kepemilikan Institusional, Debt to Equity Ratio, Return On Asset, 

Ukuran Perusahaan dan Porsi Saham Publik berpengaruh terhadap Luas 

Pengungkapan Laporan Keuangan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka 

Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2015 

2. Rasio yang diteliti dalam penelitian ini yaitu ,Kepemilikan Institusional, Debt to 

Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Ukuran Perusahaan dan Porsi 

Saham Publik. 
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1.4   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Luas 

Pengungkapan Laporan Keuangan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka 

Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

2. Untuk mengetahui Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Luas 

Pengungkapan Laporan Keuangan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka 

Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

3. Untuk mengetahui Return On Asset berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan 

Laporan Keuangan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

4. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Luas 

Pengungkapan Laporan Keuangan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka 

Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

5. Untuk mengetahui  Porsi Saham Publik berpengaruh terhadap Luas 

Pengungkapan Laporan Keuangan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka 

Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

6. Untuk mengetahui  Kepemilikan Institusional, Debt to Equity Ratio, Return On 

Asset, Ukuran Perusahaan dan Porsi Saham Publik berpengaruh  terhadap Luas 

Pengungkapan Laporan Keuangan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka 

Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 
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1.6  Sistematika Penelitian 

Untuk membantu memperjelas arah, pandangan dan tujuan penelitian ini, 

penelitian skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, sistematika penelitian. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai prosedur atau cara menjawab 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian dengan menggunakan 

langkah-langkah sistematis. Menjelaskan tentang variabel penelitian dan 

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

data serta analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis data dan interpretasi nilai. 

BAB V : PENUTUP 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Luas Pengungkapan Laporan Keuangan 

Menurut Kamus Besar Akuntansi (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, termasuk informasi kuantitatif 

(seperti komponen rupiah persediaan) dan kualitatif (seperti tuntutan) yang 

bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Pemberian informasi oleh perusahaan 

baik yang positif maupun yang negatif akan berpengaruh atas suatu keputusan 

investasi, seperti yang ditetapkan oleh otoritas atau badan pengawas pasar modal 

serta bursa saham. 

    

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat 

digambarkan suatu kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, variabel 

independennya adalah current ratio, debt to equity ratio, return on asset, ukuran 

perusahaan dan porsi saham publik. Sedangkan variabel yang menjadi fokus 

penelitian yaitu luas pengungkapan laporan keuangan. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Keterangan :  

   = Pengaruh secara parsial 

   = Pengaruh secara simultan 

2.3 Hipotesis  

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan sebelumnya, maka dapat diangkat 

hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

Kepemilikan 

institusional (X1) 

Debt to Equity Ratio    

(X2) 

Luas Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

(Y) 

 

 

 

 

A (Y) 

Return On Asset   (X3) 

Ukuran Perusahaan (X4) 

Porsi Saham Publik (X5) 
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BAB III 

                                    METODE PENELITIAN 

 

1.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. 

1.1.1 Variabel Dependen 

  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan laporan 

keuangan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang diukur dengan indeks 

pengungkapan. Menurut Daniel (2013 : 7), perhitungan indeks luas pengungkapan 

laporan keuangan dilakukan sebagai berikut: 

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

diungkapkan diberi nilai satu dan jika tidak diungkapkan akan diberi nilai nol. 

2. Skor yang diperoleh dari setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor 

total. 

3. Menghitung indeks luas pengungkapan laporan keuangan. 

        Adapun rumus index wallace menurut Soewardjono (dalam Daniel, 2013:7) 

adalah:  

Disclosure index =  x 100 % 

Keterangan :  

n : jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan  

k : jumlah item yang dianjurkan untuk diungkapkan. 
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1.1.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

1.1.2.1  Kepemilikan Isntitusional  

Kepemilikan Institusional berbeda dengan investor individual yang tidak 

begitu mencampuri urusan intern perusahaan yang mempunyai saham. Kepemilikan 

institusional akan  mencoba untuk mempengaruhi manajemen perusahaan dalam 

mengelola urusan intern perusahaan dikarenakan kepemilikan institusional 

mempunyai kepemilikan yang lebih besar (Grave dan waddock,1990 dalam hastuti 

2005). Variabel ini ditunjukan dengan persentase saham yang memiliki oleh institusi 

dengan total saham perusahaan yang beredar dalam data diformulasikan sebagai 

berikut: (Kumala Dewi, 2008). 

Kepemilikan Institusional  =  

 

1.1.2.2 Debt to Equity Ratio 

         Joel G. Siegel dan Jae K. Shim (dalam Fahmi, 2012 : 128), mendefinisikan 

debt to equity ratio sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan 

keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. 

Adapun rumus debt to equity ratio adalah: 

Debt to equity ratio =   

 

Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi 

             Jumlah saham yang beredar 
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1.1.2.3 Return On Asset 

Menurut Harmono (2009 : 112), return on asset dapat diukur dengan 

menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi total asset. Adapun rumus return on 

asset adalah: 

Return On Asset =    

 

1.1.2.4 Ukuran Perusahaan 

Menurut Daniel (2013 : 7), ukuran perusahaan didefinisikan sebagai 

penentuan besaran, dimensi atau kapasitas dari suatu perusahaan. Sebagai penentuan 

sebuah perusahaan besar atau kecil dapat dilihat dari nilai total aktiva. Secara umum 

biasanya size diproksi dengan total aset (Asnawi dan Wijaya dalam Istikomah, 2013 : 

9). Adapun rumus ukuran perusahaan adalah: 

Size = Total Aktiva 

 

1.1.2.5 Porsi Saham Publik 

Saham suatu perusahaan dapat dimiliki oleh investor dalam maupun luar. 

Proporsi kepemilikan saham publik mewakili persentase saham yang dimiliki oleh 

publik atau masyarakat. Adapun rumus untuk mengukur porsi saham publik menurut 

Simanjuntak dan Widiastuti dalam Tristanti dan Zulaikha (2012) adalah: 

Porsi Saham Publik =   



12 
 

 
 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sarwoko (2007 : 51), populasi adalah keseluruhan dari kelompok 

orang, peristiwa atau objek-objek lain yang sedang menjadi perhatian untuk diselidiki 

dan kemudian dapat digeneralisasi dari hasil penelitian itu. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yaitu perusahaan Manufaktur bidang Aneka Industri  periode 2013 – 2015. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) 

minimal selama 3 tahun berturut-turut (2013 - 2015) dan memiliki laporan 

keuangan lengkap secara berturut-turut untuk periode 2013-2015, diantaranya 

laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 

2. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang tidak mengalami rugi. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Hasil Penelitian 

        Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri yang laporan keuangannya terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan 

periode pengamatan selama 3 tahun (2013-2015). Sedangkan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor aneka industri yang terdiri dari sub 

sektor alas kaki, kabel, otomotif dan komponen serta tekstil dan garment.  

Dari perhitungan masing-masing variabel dependen dan variabel independen di dalam 

penelitian ini diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 

1.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Adapun gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata 

dan standar deviasi untuk data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

statistik deskriptif berikut ini: 
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 Tabel 4.2 

Statistik Deskriptive Variabel- Variabel Selama Tahun 2013-2015  

                 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kepemilikan Institusional 54 .4619 6.5121 .832100 .8376528 

Debt to Equity Ratio 54 .0541 7.3964 1.206843 1.2425546 

Return on Asset 54 .0004 3.3728 .222959 .6713127 

Ukuran Perusahaan 54 213994 3.E12 4.76E11 6.870E11 

Porsi Saham Publik 54 .0531 .9469 .310437 .1852637 

Luas Pengungkapan 54 .5783 .6386 .612469 .0143875 

Valid N (listwise) 54     

Sumber: Hasil Output SPSS V.17.0 

Berdasarkan dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa: 

1. Jumlah data (N) dalam penelitian ini adalah 54 data. Hal ini berdasarkan 

jumlah sampel sebanyak 18 perusahaan dengan periode penelitian selama 3 tahun (18 

x 3 = 54). 

2. Luas pengungkapan memiliki nilai minimum 0.5783 dan nilai maksimum 

0.6386 dengan nilai rata-rata (mean) adalah 0.612469 dan standar deviasi 0.0143875. 

3. Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum 0.4619 dan nilai 

maksimum 6.5121 dengan nilai rata-rata (mean) adalah 0.832100 dan standar deviasi 

0.3376528. 

4. Debt to equity ratio memiliki nilai minimum 0.0541 dan nilai maksimum 

7.3964 dengan nilai rata-rata (mean) adalah 1.206843 dan standar deviasi 1.2425546. 
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5. Return on asset memiliki nilai minimum 0.0004 dan nilai maksimum 3.3728 

dengan nilai rata-rata (mean) adalah 0.222959 dan standar deviasi 0.6713127. 

6. Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 213994 dan nilai maksimum 

3.E12  dengan nilai rata-rata (mean) adalah 4.76E11 dan standar deviasi 6.870E11. 

7. Porsi saham publik memiliki nilai minimum 0.0531 dan nilai maksimum 

0.9469 dengan nilai rata-rata (mean) adalah 0.310437 dan standar deviasi 0.1852637. 

 

1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupukan prasyarat untuk menganalisis regresi linier 

berganda. Dalam uji asusmsi klasik ini digunakan uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji auto korelasi. 

 

4.21 Hasil Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam suatu model regresi linier variabel penganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan analisis grafik 

dan uji statistik.  

Analisis grafik dapat digunakan dengan dua cara yaitu grafik histrogram dan 

grafik P-P Plot. Data yang baik adalah data yang memiliki distribusi normal. Pada 

grafik histrogram data mengikuti atau mendekati normal apabila data berbentuk 
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lonceng. Pada grafik P-P Plot data bisa dikatakan berdistribusi normal apabila titik-

titik datanya menyebar disekitar garis diagonal. 

Gambar 4.1 

Grafik Histrogram 

 

Sumber : Output SPSS 17 

Berdasarkan grafik histogram gambar 4.1 terlihat bahwa pola terdistribusi 

normal, karena grafik histogram dalam keadaan seimbang baik disisi kana maupun 

disisi kiri atau grafik histogram berbentuk lonceng. 
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas dengan grafik P-P Plot 

 

 

Sumber: Hasil Output SPSS V.17 

 

         Berdasarkan grafik P-P Plot pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa titik-

titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan 

bahwa data residual pada model regresi tersebut terdistribusi secara normal.  
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 54 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .01128560 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .073 

Positive .047 

Negative -.073 

Kolmogorov-Smirnov Z .540 

Asymp. Sig. (2-tailed) .933 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

                          Sumber: Hasil Output SPSS V.17 

    

Dari hasil tabel 4.3 di atas dari hasil pengelolaan data diperoleh besarnya nilai 

Kolmogorof-Smirnov adalah sebesar 0,540 dan signifikansi (Asym.Sig 2-tailed) 

sebesar 0.933. Karena signifikansi lebih dari 0.05 maka residual terdistribusi dengan 

normal. 

4.2.2  Uji Multikolonieritas 
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Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Priyatno, 2011 : 288). Di 

dalam penelitian ini uji nilai VIF dan Tolerance digunakan untuk meneliti apakah 

data mengalami gejala multikolinearitas. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance 

lebih dari 0.1 maka model regresi bebas dari multikolinearitas. Adapun hasil 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Sumber: Hasil Output SPSS V.17 

 

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF dari masing-masing 

variabel independen adalah sebagai berikut: 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Kepemilikan Institusional .925 1.081 

Debt to equity Ratio .864 1.157 

Return on Asset .872 1.147 

Porsi Saham Publik .842 1.187 

Ukuran Perusahaan .931 1.074 

a.Dependent Variable: Luas 

Pengungkapan 
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1. Untuk variabel Kepemilikan Institusional nilai VIF 1.081 < 10 dan nilai 

Tolerance 0.925 > 0.1, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

Kepemilikan Institusional dalam model regresi ini tidak memiliki masalah 

multikolinearitas. 

2. Untuk variabel Debt to Equity Ratio nilai VIF 1.157 < 10 dan nilai Tolerance 

0.864 > 0.1, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data Debt to Equity Ratio 

dalam model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinearitas. 

3. Untuk variabel Return On Asset nilai VIF 1.081 < 10 dan nilai Tolerance 0.925 > 

0.1, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data Return On Asset dalam 

model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinearitas. 

4. Untuk variable Ukuran Perusahaan nilai VIF 1.074 < 10 dan nilai Tolerance 

0.931 > 0.1, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data Ukuran Perusahaan 

dalam model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinearitas. 

5. Untuk variable Porsi saham publik nilai VIF 1.187 < 10 dan nilai Tolerance 0.842 

> 0.1, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data Porsi Saham Publik dalam 

model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinearitas. 

 

4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Ghozali (2011), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homokesdatisitas atau tidak 
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terjadi heteroskedatisitas. Pada penelitian ini uji heterokedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan analisis grafik Scatterplot, yaitu Jika titik-titik yang terbentuk 

menyebar secara acak baik di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heterokesdastisitas pada model yang digunakan. Selain itu uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Spearman. Jika tingkat 

signifikansi berada di atas 0.05 berarti tidak terjadi heterokedastisitas tetapi jika 

berada di bawah 0.05 berarti terjadi gejala heterokedastisitas. 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot 

 

Berdasarkan gambar 4.3 grafik scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik 

menyebar dengan pola yang jelas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi 

ini. Scatterplot ini mengarah pada garis linier, kemudian dikuatkan dengan uji 

spearmans. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Spearman)  

Correlations 

   

LN_KI LN_KSP LN_DER LN_ROA LN_UP 

Unstandardize

d Residual 

Spearm

an's rho 

LN_KI Correlation Coefficient 1.000 -.979** -.027 .176 .051 .052 

Sig. (2-tailed) . .000 .847 .204 .712 .709 

N 54 54 54 54 54 54 

LN_KSP Correlation Coefficient -9.791E-1 1.000 .008 -.180 -.018 -.070 

Sig. (2-tailed) .000 . .957 .192 .895 .616 

N 54 54 54 54 54 54 

LN_DER Correlation Coefficient -.027 .008 1.000 -.136 -.037 .075 

Sig. (2-tailed) .847 .957 . .326 .789 .588 

N 54 54 54 54 54 54 

LN_ROA Correlation Coefficient .176 -.180 -.136 1.000 -.394** .009 

Sig. (2-tailed) .204 .192 .326 . .003 .947 

N 54 54 54 54 54 54 

LN_UP Correlation Coefficient .051 -.018 -.037 -.394** 1.000 .048 

Sig. (2-tailed) .712 .895 .789 .003 . .729 

N 54 54 54 54 54 54 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient .052 -.070 .075 .009 .048 1.000 

Sig. (2-tailed) .709 .616 .588 .947 .729 . 

N 54 54 54 54 54 54 

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

 

 

Dari tabel diatas terlihat Kepemilikan Institusional memiliki nilai Sig.(2-

tailed) 0.709 > 0.05, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas Debt to 

Equity Ratio memiliki nilai Sig.(2-tailed) 0.588 > 0.05, dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas.  Return On Asset memiliki nilai Sig.(2-tailed) 0.947 > 

0.05, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, Ukuran Perusahaan 
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memiliki nilai Sig.(2-tailed) 0.729 > 0.05, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas.Porsi Saham Publik memiliki nilai Sig.(2-tailed) 0.616 > 0.05, jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada setiap variabel. 

 

4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Menurut Ghozali (2011) Uji Autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi 

apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ( t ) dengan 

kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi. Apabila 

terjadi korelasi maka menunjukkan adanya problem autokorelasi. Untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi bisa digunakan tes Durbin Watson (D-W) sebagaimana terlihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Sumber: Hasil Output SPSS V.21.0 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Valuea -.00027 

Cases < Test Value 27 

Cases >= Test Value 27 

Total Cases 54 

Number of Runs 30 

Z .550 

Asymp. Sig. (2-tailed) .583 

a. Median 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai uji Durbin-Watson 

adalah 0.583 atau berada diantara angka -2 sampai dengan +2. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi. 

 

4.2.5   Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua 

atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan 

dalam bentuk persamaan regresi (Priyatno, 2011 : 238). Adapun hasil analisis regresi 

linier berganda dengan menggunakan SPSS V.17 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

a. Dependent Variable: Luas Pengungkapan  

      Sumber: Hasil Output SPSS V.17.0 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .624 .005  123.239 .000 

Kepemilikan Institusional -.002 .002 -.117 -.990 .327 

Debt to Equity Ratio .003 .001 .270 2.218 .031 

Return on Asset -.007 .003 -.347 -2.858 .006 

Ukuran Perusahaan -8.450E-15 .000 -.404 -3.439 .001 

Porsi Saham Publik -.025 .010 -.319 -2.590 .013 
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        Berdasarkan tabel 4.7 di atas, adapun persamaan regresi berganda dari data di 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = 0.642 - 0.002 X1 + 0.003X2  - 0.007X3 - 8.450X4 - 0.025X5 + e 

        Dari persamaan regresi linier berganda di atas tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Konstanta (a) 

 Nilai konstanta (a) sebesar 0.624 artinya apabila variable Kepemilikan 

Institusional (X1), Return On Asset (X2), Debt to Equity Ratio (X3), Ukuran 

Perusahaan (X4), Porsi Saham Publik (X5), konstan bernilai 0, maka Luas 

Pengungkapan laporan keuangan perusahaan (Y) adalah 0.624%. 

2. Nilai koefisien regresi variable Kepemilikan Institusional (X1) sebesar -0.002. 

Nilai X1 yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah 

antara variabel Luas Pengungkapan dengan Kepemilikan Institusional, yang 

artinya jika Kepemilikan Institusional mengalami peningkatan sebesar 1% maka 

terjadi penurunan luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan sebesar 

0.002% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan. 

3. Nilai koefisien regresi variabel Debt to Equity Ratio (X2) sebesar 0.003. Nilai X2 

yang positif  menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Luas 

Pengungkapan dengan Debt to Equity Ratio, yang artinya jika Debt to Equity 

Ratio mengalami peningkatan sebesar 1% maka terjadi peningkatan luas 
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pengungkapan laporan keuangan perusahaan sebesar 0.003% dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya konstan. 

4. Nilai koefisien regresi variable Return on Asset (X3) sebesar -0.007. Nilai X3 

yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara 

variabel luas pengungkapan dengan Return on Asset, yang artinya jika Return on 

Asset  mengalami peningkatan sebesar 1% maka terjadi penurunan luas 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan sebesar 0.007% dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya konstan. 

5. Nilai koefisien regresi variable Ukuran Perusahaan (X4) sebesar -8.450. Nilai X4 

yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara 

variabel luas pengungkapan dengan Ukuran Perusahaan, yang artinya jika Ukuran 

Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1% maka terjadi penurunan luas 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan sebesar -8.450% dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya konstan. 

6. Nilai koefisien regresi variable Porsi Saham Publik (X5) sebesar -0.025. Nilai X5 

yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara 

variabel luas pengungkapan dengan Porsi Saham Publik, yang artinya jika Porsi 

Saham Publik mengalami peningkatan sebesar 1% maka terjadi penurunan luas 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan sebesar 0.025% dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya konstan. 

4.3 Hasil Uji Hipotesis 

4.3.1 Uji Statistik t (Uji Parsial) 
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Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil perhitungan uji t 

didalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Secara Parsial 

        Sumber: Hasil Output SPSS V.17 

         

Dari data tabel 4.8 di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional  terhadap Luas Pengungkapan 

        Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai thitung  =  -0.990 < ttabel 

1.677 dengan derajat kebebasan n – k – 1 = 54 – 3 – 1 = 50 dan nilai signifikansi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .624 .005  123.239 .000 

Kepemilikan Institusional -.002 .002 -.117 -.990 .327 

Debt to Equity Ratio .003 .001 .270 2.218 .031 

Return on Asset -.007 .003 -.347 -2.858 .006 

Ukuran Perusahaan -8.450E-15 .000 -.404 -3.439 .001 

Porsi Saham Publik -.025 .010 -.319 -2.590 .013 

 

a. Dependent Variable: Luas Pengungkapan  

b. (T-TABEL= 1.677) 
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0.327 yang lebih besar dari α = 0.05 maka Hipotesis ditolak. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa variabel independen yang berupa Kepemilikan 

Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan laporan 

keuangan perusahaan. 

2. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Luas Pengungkapan 

        Variabel Debt to Equity Ratio memiliki nilai thitung  =  2.2180 < ttabel 1.677 

dengan derajat kebebasan n – k – 1 = 54 – 3– 1 = 50 dan nilai signifikansi 0.031 

yang lebih kecil dari α = 0.05 maka Hipotesis diterima. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel independen yang berupa Debt to Equity Ratio memiliki 

pengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan. 

3. Pengaruh Return On Asset terhadap Luas Pengungkapan 

        Variabel Return On Asset memiliki nilai thitung  =  -2.858 < ttabel 1.677 dengan 

derajat kebebasan n – k – 1 = 54 – 3 – 1 = 50 dan nilai signifikansi 0.006 yang 

lebih kecil dari α = 0.05 maka Hipotesis diterima. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel independen yang berupa Return On Asset memiliki 

pengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan. 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan 

        Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai thitung  =  -3.439 < ttabel 1.677 

dengan derajat kebebasan n – k – 1 = 54 – 3 – 1 = 50 dan nilai signifikansi 0.001 

yang lebih kecil dari α = 0.05 maka Hipotesis diterima. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel independen yang berupa Ukuran Perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan. 
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5. Pengaruh Porsi Saham Publik terhadap Luas Pengungkapan 

        Variabel Porsi Saham Publik memiliki nilai thitung  =  0.013 < ttabel 1.677 

dengan derajat kebebasan n – k – 1 = 54 – 3 – 1 = 50 dan nilai signifikansi 0.013 

yang lebih kecil dari α = 0.05 maka Hipotesis diterima. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel independen yang berupa Porsi Saham Publik memiliki 

pengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan. 

4.5.2 Uji F (Uji Simultan) 

        Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi variabel dependen maka dilakukan uji F. Adapun hasil perhitungan uji 

F di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Secara Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .004 5 .001 6.002 .000a 

Residual .007 48 .000   

Total .011 53    

a. Predictors: (Constant), Porsi Saham Publik, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, 

Return on Asser, Debt To Equity Ratio 

b. Dependent Variable: Luas Pengungkapan 

         Sumber: Hasil Output SPSS V.17 

 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen di dalam penelitian ini. Hal ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: dengan derajat kebebasan n - k - 1 = 54 – 3 - 1 = 50 
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dengan α = 0.05 dimana 0.000 < 0.05 dan Fhitung adalah sebesar 6.002 ,sedangkan 

Ftabel adalah 2.41 maka Fhitung > Ftabel (6.002 > 2.41), maka demikian secara bersama-

sama Kepemilikan Institusional, Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Ukuran 

Perusahaan dan Porsi Saham Publik berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor Aneka Industri. 

4.5.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

        Koefisien determinasi pada regresi linier berganda dapat menunjukkan seberapa 

besar kemampuan semua variabel independen dapat menjelaskan varians dari variabel 

dependen. Tingkat ketepatan terbaik dalam regresi dinyatakan dalam koefisien 

determinasi majemuk yang nilainya antara nol dan satu. Adapun nilai dari koefisien 

determinasi dapat dilihat dalam tabel summary sebagai berikut: 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .620a .385 .321 .0118588 

a. Predictors: (Constant), Porsi Saham Publik, Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Institusional, Return on Asset, Debt to Equity Ratio 

b. Dependent Variable: Luas Pengungkapan 

                                    Sumber: Hasil Output SPSS V.17 
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BAB V 

      PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Luas 

Pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Variabel Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

5.2 Saran 

         Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Variabel yang digunakan untuk penelitian ini sedikit, yaitu hanya lima 

variabel, oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel 

lainnya yang berhubungan dengan Luas Pengungkapan laporan keuangan. Bagi 

penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas sampel dan diharapkan 

memperpanjang periode penelitian untuk memprediksi luasnya pengungkapan 

laporan keuangan untuk tahun mendatang. 


